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POVZETEK
V zaključni projektni nalogi je najprej predstavljeno spletno oglaševanje, vrste oglaševanja,
njihove prednosti in slabosti ter merjenje učinkovitosti. Kasneje je govora o priljubljenih
družbenih omrežjih in predstavitev, kako se načrtuje digitalna kampanja. Predstavljena je
Slovenska turistična organizacija in njena blagovna znamka I feel Slovenia. Analizirana je
uspešnost digitalne oglaševalske kampanje Make New Memories iz leta 2016 in s številkami
so ponazorjeni doseženi cilji. V empiričnem delu je ponazorjena strategija kampanje blagovne
znamke in kje vse je bila prisotna. Na koncu je dodanih nekaj novih idej in trendov, ki bodo
pomembni za oglaševanje v prihodnosti. Digitalizacija prinaša številne prednosti za podjetja in
tudi za potrošnike. Potrebno pa je vedno spremljati novosti, se prilagajati in izbrati pravo obliko
komuniciranja s potencialnimi potrošniki.
Ključne besede: spletno oglaševanje, družbena omrežja, digitalna oglaševalska kampanja,
blagovna znamka I feel Slovenia, Slovenska turistična organizacija.
SUMMARY
The final project assignment first presents online advertising, types of advertising, their
advantages and disadvantages and measuring effectiveness. Later on, there is talk of popular
social networks and a presentation on how a digital campaign is planned. The Slovenian Tourist
Board and their brand I feel Slovenia are presented. The success of the digital advertising
campaign Make New Memories from 2016 is analyzed and the achieved goals are illustrated
with numbers. The empirical part illustrates the strategy of the brand campaign and where it
was present. At the end there are added some new ideas and trends that will be important for
advertising in the future. Digitisation brings many benefits for businesses and also for
consumers. However, it is always necessary to monitor developments, adapt and choose the
right form of communication with potential consumers.
Key words: online advertising, social networks, digital advertising campaign, I feel Slovenia
brand, Slovenian Tourist Board.
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1

UVOD

Turizem se vsako leto povečuje po vsem svetu, zato je za turistične destinacije zelo pomembno
oglaševanje. Zaradi množične uporabe interneta je za vsa podjetja nujno, da so prisotna na
spletu. Večina potrošnikov išče izdelke, storitve ali v našem primeru turistične destinacije
najprej preko interneta. V teoretičnem delu smo najprej opisali oglaševanje, družbena omrežja
in blagovno znamko I feel Slovenia. V empiričnem delu pa smo predstavili digitalno
oglaševalsko kampanjo in analizirali njeno uspešnost.

1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

V današnjem času je trg že na vseh področjih precej zasičen. Vsak dan po celem svetu nastajajo
nova podjetja. Zaradi odprtega trga oziroma globalizacije je še težje pridobiti kupce, ki
postajajo vse bolj zahtevni. Da bi podjetja privabila potencialne kupce, morajo dobro načrtovati
marketing. Poznamo tradicionalno in spletno oglaševanje. Spletno oglaševanje je zelo koristno,
segmentira trg, beleži rezultate in je cenejše od klasičnega. Na internetu je ogromno
oglaševanja, če hočemo izstopati, je potrebno oglase dobro oblikovati. Podjetje ima omejena
sredstva, zato morajo, če želijo doseči želeni rezultat, z njimi pravilno ravnati. Zato podjetja
načrtujejo oglaševalske kampanje in oglase oblikujejo tako, da si jih ljudje dobro zapomnijo.
Kot primer dobre prakse lahko omenimo podjetja, kot so Nike z oglaševalsko kampanjo »Samo
naredi to« (angl. Just do it), Old spice s sloganom »Moški, po katerem bi lahko tvoj moški
dišal« (angl. The man your man could smell like) in Snickers s sloganom »To nisi ti, ko si
lačen« (angl. You are not you when you are hungry). Vse te oglaševalske kampanje so se dobro
vtisnile v naš spomin, tako njihovi video oglasi kot slogani. Podjetja najdejo potencialne kupce
preko metode segmentacije trga. Segmenti se oblikujejo po značilnostih porabnikov,
najpogosteje se upoštevajo geografske, demografske, psihografske in vedenjske značilnosti. V
naši diplomski nalogi smo se osredotočili na slovenski turizem. Vsako leto se globalni turizem
povečuje, zato poskuša Slovenska turistična organizacija v Slovenijo privabiti čim več turistov
preko blagovne znamke I feel Slovenia.
V letu 2018 so našteli 1.401 milijarde mednarodnih prihodov turistov po celem svetu, kar je 5
% več kot leto prej. Od tega je 710 milijonov mednarodnih turistov obiskalo Evropo, to je 51
% vseh prihodov po svetu (UNWTO 2019). Med deseterico najbolj priljubljenih držav je
polovica evropskih, ena izmed teh je tudi naša sosednja država Italija. Vidimo lahko, da je
Evropa najbolj priljubljena destinacija na svetu. To mora Slovenija izkoristiti in privabiti čim
več turistov.
V letu 2010 je spletno oglaševanje v ZDA prvič prehitelo oglaševanje v tiskanih medijih.
Poznamo veliko različnih medijev, zato morajo podjetja izbrati takšen medij, ki bo učinkovito
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in uspešno prenesel oglaševalsko sporočilo določeni ciljni skupini porabnikov (Konečnik
Ruzzier 2011).
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je spletno oglaševanje neizogibno. V naši nalogi smo se
osredotočili na digitalno oglaševalsko kampanjo Make New Memories iz leta 2016. Predstavili
smo družbena omrežja in kanale, preko katerih se je blagovna znamka oglaševala.

1.2

Namen in cilj naloge

Na podlagi preučitve Slovenske blagovne znamke I feel Slovenia smo predstavili digitalno
oglaševalsko kampanjo, končne rezultate in kako jim je to uspelo. V zadnjih nekaj letih smo se
začel zanimati za digitalni marketing, zato bi radi preučil oziroma raziskal, kakšen je bil vpliv
in uspeh blagovne znamke na globalni ravni.
Cilj naloge je bil:
− preučiti literaturo o spletnem oglaševanju in oglaševalski kampanji,
− preučiti blagovno znamko I feel Slovenia,
− predstaviti uporabo posameznih oglaševalskih kanalov in družbenih omrežij,
− predstaviti uspeh digitalne oglaševalske kampanje,
− predlagati ideje in predloge za nadaljnjo oglaševanje blagovne znamke.

1.3

Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge

Prvi (teoretični) del projektne naloge je sestavljen na osnovi strokovne in aktualne prebrane
literature. V nalogi so uporabljeni različni viri, strokovne knjige, članki, raziskovalne naloge in
internetni viri, tako v slovenski kot tuji literaturi. Opisali smo digitalno oglaševanje in postopek
oblikovanja kampanje. Uporabljali smo tudi metodo deskripcije, s katero smo opisali teorijo,
dejstva in procese.
V drugem (empiričnem) delu smo predstavili blagovno znamko in njeno kampanjo. Na koncu
smo poiskali predloge za nadaljnjo oglaševanje. Tukaj smo uporabljali komparativno metodo,
primerjali teorijo s prakso in z drugimi blagovnimi znamkami.

1.4

Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

Predpostavka, da morajo vsa podjetja uporabljati spletno oglaševanje, je najbolj pomembna za
podjetja, ki delujejo globalno. Dobro zastavljena oglaševalska kampanja je ključnega pomena.
Spletna oglaševalska kampanja je novejša panoga, največ podatkov je bilo mogoče dobiti preko
interneta. Knjige so starejše, zato nekateri podatki danes niso več relevantni.
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Omejitve:
− slabo poznavanje digitalnega oglaševalskega trenda,
− nepoznavanje zasičenosti trga s podobnimi ponudbami,
− osredotočenje na eno samo kampanjo,
− na voljo omejena literatura o blagovni znamki in njeni kampanji.

3

2

OGLAŠEVANJE

Oglaševanje je ena izmed najbolj pomembnih storitev vsakega podjetja. Ogromna podjetja
veliko vlagajo tudi v klasično oglaševanje, kot so panoji, televizija in podobno. Manjša podjetja
pa se bolj osredotočajo na digitalno oglaševanje. Z manjšim proračunom lahko dosežejo več
ljudi in ciljajo na potencialne kupce. V nalogi smo opisali vrste spletnega oglaševanja,
vsebinsko in iskalno oglaševanje. Našteli smo prednosti in slabosti oglaševanja na spletu ter
govorili o tem, kako lahko merimo njegovo učinkovitost.

2.1

Opredelitev in pomen spletnega oglaševanja

Preden bomo začeli govoriti o oglaševanju, moramo najprej povedati nekaj o trženju. Konečnik
Ruzzier (2011, 2) govori, da postaja trženje (v nadaljevanju marketing) nepogrešljiva dimenzija
v poslovanju sodobnih podjetij, ki poslujejo v visoko konkurenčnem in hitro spreminjajočem
se okolju. V splošni rabi se marketing najpogosteje enači s pojmom oglaševanje ali s pojmom
prodaje. Vsekakor pa ne naredimo napake, če trdimo, da je marketing način razmišljanja. Je
strateški način razmišljanja, s pomočjo pristopa ciljnega trženja in trženjskega spleta, ki je
natančno domišljen še pred prihodom izdelka oziroma storitve na trg.
Družbena opredelitev pravi, da je marketing družbeni proces, s katerim posamezniki in skupine
dobijo, kar potrebujejo in želijo, da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno izmenjujejo
izdelke in storitve, ki imajo vrednost.
V skladu z managersko opredelitvijo pa je marketing pogosto opisan kot umetnost prodajanja
izdelkov oziroma storitev, pri čemer prodaja ni predstavljena kot najpomembnejši del
marketinga. Marketing je proces prostovoljne menjave med ponudniki in porabniki izdelkov
oziroma storitev, pri čemer morata biti obe strani v danem procesu menjave zadovoljni (Kotler
2004, 9).
Globalna raziskava We Are Social je pokazala, da je bilo v začetku leta 2015 med 7,2 milijarde
ljudmi že 3 milijarde aktivnih uporabnikov spleta, 2 milijardi aktivnih uporabnikov družbenih
omrežij in 3,6 milijarde uporabnikov pametnih telefonov (Kemp 2015). Ta podatek je
pomemben za slovensko kampanjo, ki se je odvijala leto kasneje.
Digitalni marketing na splošno opredeljujemo kot načrtovanje, organiziranje, izvajanje in
nadzor celote marketinških aktivnosti s pomočjo digitalnih komunikacijskih in prodajnih poti
(Iršič, Milfelner in Pisnik 2019, 13-14).
Oglaševanje mora biti razkrito, sicer ni oglaševanje. Gre za načrtovano, naročeno in kreativno
(množično) komunikacijo, katere namen je menjava izdelkov oziroma storitev med ponudniki
in porabniki. V oglaševalski nagovor se upošteva informiranje, prepričevanje in stvarne obljube
(Jančič in Žabkar 2013, 368).
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Kodrin (2011, 148) razlaga oglaševanje kot obliko plačane predstavitve in promocije zamisli,
izdelkov ali storitev, ki jo plača znani naročnik. Oglasi so stroškovno učinkovit način širjenja
sporočil različnih vsebin. Oglaševalci so poleg proizvodne in storitvene organizacije tudi
nepridobitne, vladne in dobrodelne organizacije, ki usmerjajo sporočila na ciljno občinstvo. Pri
oblikovanju oglaševalskega programa morajo tržniki sprejeti pet odločitev, ki jih poznamo kot
»pet M«. Opredeliti morajo cilje oglaševanja (angl. Mission), določiti proračun (angl. Money),
izbrati oglasno sporočilo (angl. Message), izbrati medije (angl. Media) in izmeriti rezultate
oglaševanja (angl. Measurement).
Cilj oglaševanja je informirati, prepričati in spomniti ciljno občinstvo. Najprej je občinstvo
potrebno informirati o obstoju novega izdelka ali storitve. Nato ga je potrebno prepričati
oziroma mu podati razloge za nakup izdelka ali storitve. Na koncu pa želimo spomniti ciljno
občinstvo o obstoju izdelka ali storitve. Tukaj gre za krepitev predhodnih oglaševalskih
aktivnosti z namenom ohraniti izdelke in storitve v spominu obstoječih in potencialnih
odjemalcev (Iršič, Milfelner in Pisnik 2019, 187).

2.2

Vrste spletnega oglaševanja

Na kratko smo našteli in opisali nekaj vrst spletnega oglaševanja ter predstavili, kako in kje se
oglasi prikazujejo (Brooke b. l.).
− Prikazni oglasi (angl. Display Ads) – vizualni oglasi, ki se pojavljajo na spletnih mestih.
− Oglasi v družbenih omrežjih (angl. Social Media Ads) – oglasi so lahko vse od preproste
pasice, slike ali videoposnetka.
− Oglaševanje preko iskalnikov (angl. Search Engine Marketing, SEM) – najbolj zanesljiva
in najpogostejša oblika spletnega plačanega. Deluje na podlagi ključnih besed. Lahko so
plačani na en klik (angl. Pay Per Click, PPC) ali na tisoč ogledov oziroma klikov (angl. Cost
Per Mille (Thousand), CPM).
− Nativno oglaševanje (angl. Native Advertising) – to so na primer sponzorirane objave na
koncu blogov. Te vsebine so integrirane in kamuflirane v platformo, na kateri se pojavljajo.
− Ponovno trženje (angl. Remarketing) – najboljši način za prodajo ljudem, ki že poznajo vaš
izdelek oziroma storitev je, da jih ponovno tržite. Omogoča vam, da ustvarite prilagojene
oglase, ki bodo prikazani uporabnikom, ki so že obiskali vašo spletno stran.
− Video oglaševanje – Youtube je najbolj popularna platforma za video oglase. Obstajajo
različni formati, vrste in vsebine za videoposnetke. Objavite jih lahko tudi na druga
družbena omrežja.
− Trženje po elektronski pošti – to je cenejša, hitrejša in učinkovitejša oblika oglaševanja. Je
odličen način za krepitev zvestobe kupcev in povečanje prodaje. Vsebina mora biti prijazna,
da jo uporabniki ne dojamejo kot vsiljeno/nezaželeno pošto.
Med oblike oglaševanja, ki jih lahko razvrstimo glede na tehnološko platformo, uvrščamo
(Jančič in Žabkar 2013, 307):
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− spletno oglaševanje (oglasne pasice, oglasi vmesnih strani, oglasi v pojavnih oknih, video
oglasi),
− mobilno oglaševanje (sporočilno, spletno, igre, aplikacije, lokacijsko),
− oglaševanje v video igrah (spremljajoči oglasi izven igre, v igri, oglasi, ki so del igre in igra
kot oglas),
− interaktivno televizijsko oglaševanje (na elektronskem TV-sporedu, v glavnem meniju
interaktivne televizije, oglaševalski program).
Poznamo tudi vedenjsko oglaševanje, ki s pomočjo sledilne tehnologije piškotkov temelji na
zbiranju podatkov o vedenjskih navadah na spletu in na drugih digitalnih omrežjih. Oglaševalec
lahko z uporabo teh podatkov dovolj natančno opredeli, kdo sodi v njegovo ciljno skupino in
jim tako prikazuje relevantne oglase (Jančič in Žabkar 2013, 306).
Spodaj smo na kratko opisali nekaj odličnih metod oglaševanja (Parera b. l.).
− Oglaševanje preko iskalnikov – prednost Google AdWords je, da izboljša položaj vaše
spletne strani skozi plačano oglaševanje. Oglasi so personalizirani, zato vas bodo potrošniki
lažje našli, saj bodo oglasi prikazani v potrošnikovih ustreznih rezultatih iskanja.
− Družbena omrežja – omogočajo, da segmentirate ciljno javnost in s tem boste lahko zbrali,
katero skupino ljudi hočete doseči.
− Oglasna pasica – je najbolj znana oblika spletnega oglaševanja, bili so prvi oglasi, ki so se
pojavili na internetu. So različnih velikosti, formatov in dizajnov. Uporabniki so s klikom
na oglas preusmerjeni na spletno stran, ki jo izberete.
− Pojavna okna – so okna, ki se pojavljajo in vas s klikom odpeljejo na drugo spletno mesto.
Pred leti je bila ta metoda učinkovita, danes pa postaja na internetu vse bolj nadležna in
posledično manj uporabna. Uporablja se predvsem zato, da uporabnike pozivajo, naj se
registrirajo na trenutni spletni strani, naročijo ali preprosto vnesejo svojo elektronsko pošto,
da bodo prejemali brezplačne informacije.
− Blog – temu pravimo posredno oglaševanje (angl. Indirect Advertising), ki je po navadi
izvedeno s pomočjo pripovedovanja zgodb in vsebine blagovne znamke, ki ustvari oglas na
podlagi izkušnje, zgodbe in mnenj.
− V zadnjih letih so mobilni telefoni pridobil večjo priljubljenost. Danes so oglasi čedalje bolj
gledani na pametnih telefonih, naj bodo to besedila, videoposnetki ali slike.
− Video oglaševanje – ta metoda vključuje tudi oglasne pasice in oglase, ki jih je mogoče
vstaviti kot video na spletnem mestu. Izkazalo se je, da to pritegne dvakrat več uporabnikov
kot navadno besedilo in slike.
2.2.1 Vsebinsko oglaševanje
Vsebinski marketing (angl. Content Marketing) je najboljši način oglaševanja preko spleta.
Namen je ustvariti prepoznavnost blagovne znamke in privabiti promet na spletno stran.
Podjetje ustvarja vsebino in promocijo v člankih ali videih, v katerih natančno opiše izdelek ali
6

storitev, ter tako pomaga uporabnikom pri njihovih nakupnih odločitvah. S tem lahko
potencialni kupci pridobijo večje zaupanje v podjetje (Miklavčič 2017).
Dolgoročno je vsebinsko oglaševanje zelo koristno. Napačno razmišljajo podjetja, če menijo,
da bodo dobili takojšen prodajni učinek. Potrebno je ustvarjati kvalitetne vsebine in jih redno
objavljati. Na koncu morajo uporabniki dobiti neko korist od informacij, ki jih preberejo.
Oglaševanje je mogoče izvajati z nizkimi stroški, vendar je temu potrebno nameniti nekaj časa.
Za primer lahko uporabimo podjetje John Deere, ki proizvaja traktorje in ostalo mehanizacijo.
Že od leta 1895 izdajajo revijo The Furrow, ki kmetom svetuje in jih poučuje, kako varno
uporabljati kmetijske stroje. S tem podjetje pridobi zaupanje in verjetno tudi potencialne kupce.
Revija ima danes po celem svetu okoli dva milijona naročnikov (Hrabar 2017).
2.2.2 Iskalno oglaševanje
Spletni iskalnik Google je imel leta 2019 med vsemi iskalniki daleč največji tržni delež (93 %),
sledita mu Bing (2 %) in Yahoo (1,5 %). Prva stran Googlovih prikazov dobi okoli 90 % vseh
klikov. To pomeni, da če niste na prvi Googlovi strani, boste dobili manj organskega prometa
(Korošec 2020).
Iskalno oglaševanje je način uporabe oglasov, ki se prikažejo, ko uporabnik interneta vtipka
določene ključne besede v iskanju izdelka ali storitve. Dobra stvar pri tej metodi je, da vaša
blagovna znamka ustvarja oglase na podlagi ključnih besed, ki jih potencialni potrošniki iščejo,
zato vaši oglasi predstavljajo vse, kar stranka želi raziskati, še posebej, kadar so oglasi
optimizirani za lokalne namene. Tako se pogosto oglašujejo blagovne znamke, saj vedo, da
lahko s strategijo, ki temelji na ključnih besedah, dosežejo večji doseg (Kazalbash 2015).

2.3

Prednosti in slabosti oglaševanja na spletu

Oglaševanje je zelo pomembno, saj imaš lahko najboljši produkt ali storitev, a če nihče ne ve
za to, ne boš imel velike prodaje. Dve največji prednosti sta cenovna ugodnost in dobro
določanje ciljnih skupin.
Oglas lahko plačate glede na to, kolikim ljudem se prikaže ali koliko ljudi klikne na vaš oglas;
plačate samo, kadar oglas deluje. Velika prednost spletnega oglaševanja je segmentiranje.
Izberete lahko ljudi, ki imajo podobne interese, ali ljudi, ki živijo na istem območju. Na spletu
se vse interakcije spremljajo, zato lahko po končanem oglaševanju preko statistike oziroma
analitike pogledamo odziv ljudi na oglas. Tako se lahko izboljšamo pri nadaljnji izdelavi
oglasov oziroma pri izbiri publike. Preko analitike lahko vidimo učinkovitost oglasa, pri
klasičnem oglasu pa je učinkovitost zelo težko oceniti. Splet ve, koliko ljudi je obiskalo vaše
spletno mesto, koliko časa so ostali na vaši strani in kateri oglas je najbolj učinkovit za
privabljanje strank.
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Na drugi strani pa imamo nekaj slabosti spletnega oglaševanja. Razlog, zakaj je spletni oglas
tako poceni, je, da jih lahko enostavno ignoriramo. Veliko lažje je prezreti oglas s pasicami na
vrhu spletnega mesta, kot pa v prometu ignorirati oglase na zadnji strani avtobusa ali ob
gledanju televizije. Prevelika nasičenost oglasov je ena izmed največjih pomanjkljivosti
spletnega oglaševanja. Ljudje prav tako ne zaupajo spletnim oglasom, saj nekateri vključujejo
prevare ali viruse. Nekateri ljudje namestijo v spletni brskalnik brezplačno programsko opremo,
na primer Adblock Plus, ki blokira nadležne oglase in onesposobi vaše sledenje na internetu
(Harness 2019).
Prednosti trženjskega komuniciranja na spletu (Degriz 2011):
− interaktivnost – podjetje se lahko hitro odzove na uporabnikove komentarje.
− Prostorska in časovna neomejenost – na spletu je lahko napisano ogromno vsebine, ki je
vedno dosegljiva.
− Ciljano oglaševanje in personalizacija spletnih vsebin – vsebina se prikazuje samo določeni
ciljni skupini, tako se poveča možnost prodaje.
− Aktualnost – kakršno koli sporočilo lahko v trenutku pošljemo vsem določenim ljudem.
− Spremljanje in prilagajanje komunikacij v realnem času – podjetje ima stalni vpogled na
oglaševalsko akcijo, ki jo lahko kadarkoli spreminja.
Slabosti spletnega tržnega komuniciranja (Degriz 2011):
− neenotne meritve – programi oziroma omrežja različno merijo rezultate, zato je podatke
med seboj težko primerjati.
− Oglaševanje je bolj zapleteno – na spletu je ogromno izbire.
− Premajhen pregled nad informacijami – na spletu je ogromno informacij, nekatere so tudi
napačne. Podjetja morajo vedno posodabljati svoje informacije.
− Zasičenost – zaradi prenasičenosti oglasov veliko ljudi preprosto prezre sporočilo, zato je
potrebno ciljati na potencialne kupce.
− Stroški – raztezajo se od nizkih in vse do zelo visokih. To je odvisno od zapletenosti spletne
strani, konkurence in lokacije oglasnega mesta.
− Hitrost – pri enostavni spletni strani je hitra, pri kompleksni pa lahko traja dlje časa, da
uporabnikom odpre spletno mesto.
− Nezaupljivost – nekateri ljudje še vedno ne zaupajo internetu in posledično opravljajo le
cenovno majhne nakupe.
Vedno več kupcev išče in kupuje izdelke preko spleta. Našteli smo 10 prednosti digitalnega
oglaševanja in zakaj ga mora uporabljati vsako malo podjetje (Sherman 2019):
− Digitalni marketing je najmočnejša oblika trženja.
− Je stroškovno najbolj učinkovit, ko gre za tradicionalno oglaševanje. Mala podjetja imajo
omejen proračun in zato zelo težko konkurirajo z večjimi podjetji za oglasni prostor.
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− Je najbolj merljiva oblika trženja, z merjenjem digitalnih marketinških kampanj lahko v
trenutku vidite, katere taktike delujejo in katere ne.
− Omogoča ciljanje vaših idealnih kupcev. Optimizacija spletne strani (angl. Search Engine
Optimization) vam omogoča, da dosežete tiste potrošnike, ki po spletu iščejo tiste vsebine
in teme, ki so pomembne za vaše podjetje. Pri tem podjetja uporabljajo ustrezne ključne
besede (angl. Keywords).
− Večina ljudi začne svojo nakupovalno pot najprej preko spleta. Preden se bo potrošnik
odločil, kaj bo kupil, bo najprej pobrskal po spletu oziroma se bo prek spleta pozanimal o
izdelku.
− Ne glede na to, v kateri panogi ste, obstaja velika možnost, da so vaši kupci na družbenih
omrežjih. Doseg vašega oglasa bo daljši in bolj ciljan na določeno skupino ljudi.
− Hitro in enostavno lahko prilagodite strategijo in taktike za boljše rezultate. Pri
tradicionalnih kampanjah morate počakati, da se le-ta konča, da vidite rezultate.
− Digitalni marketing izravnava enake pogoje za vsa podjetja, s tem ste lahko z vašim
podjetjem bolj konkurenčni. Vsi lahko tržijo na nacionalni ali mednarodni ravni.

2.4

Merjenje učinkovitosti spletnega oglaševanja

Pri merjenju oglaševanja nas zanima, ali je bilo oglaševanje učinkovito in ali je bilo uspešno.
Jančič in Žabkar (2013, 336–368) sta v svoji knjigi opredelila, da se danes oglaševalci zavedajo,
da je potrebno spremljati vsak korak oglaševalskega procesa tudi z vrednotenjem uspešnosti.
Pojem uspešnost govori o doseganju zastavljenih ciljev in merjenju rezultatov z vidika
postavljenih ciljev. Pojem učinkovitost pa označuje delovanje na najboljši način, z optimalno
uporabo sredstev.
Maja Konečnik Ruzzier (2011) opozarja, kako pomembna je trženjska raziskava. V današnjem
času ne obstaja uspešno podjetje, ki bi sprejelo odločitve brez narejene analize trga in
konkurence. Trženjska raziskava je načrtovanje, zbiranje in analiziranje podatkov, na koncu pa
se poroča o rezultatih (povzeto po Kotler 2004).

Učinkovito trženjsko raziskovanje dosežemo s sledečimi koraki (povzeto po Churchill in
Iacobucci 2005, Malhotra 2004 in Kotler 2004):
− opredelitev problema in ciljev raziskave,
− načrtovanje raziskave,
− zbiranje informacij,
− analiza informacij,
− predstavitev rezultatov,
− predstavitev odločitev.
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Države, mesta in različne regije se zavedajo, da je za prepoznavnost potrebno biti na trgu
aktiven. Znati morajo privabljati turiste, nove prebivalce in investitorje. Zato je mnogo
destinacij, vključno s slovensko nacionalno blagovno znamko, prevzelo trženjski način
razmišljanja (Konečnik Ruzzier 2011, 131).
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3

DRUŽBENA OMREŽJA

Družbena omrežja postajajo vedno bolj popularna, nastajajo pa tudi nova. Poleg mladih jih
čedalje bolj uporablja tudi starejša populacija. Narediti stran na družbenih omrežjih je
brezplačno, za oglaševanje preko njih pa je potrebno imeti proračun.
Spletna stran podjetja je pomembno komunikacijsko sredstvo, brez katerega si danes ni več
mogoče predstavljati podjetja in blagovne znamke. Spletne strani so pomembne, saj omogočajo
24-urno komunikacijo s potencialnimi odjemalci. Dejstvo je, da več kot 50 % odjemalcev prve
informacije o znamki išče na spletni strani (povzeto po Burstein 2015). Spletna stran mora biti
prilagojena odjemalcem in omogočati hitro iskanje ustreznih informacij o izdelkih ali storitvah
(Iršič, Milfelner in Pisnik 2019, 207).

3.1

Opredelitev in pomen družbenih omrežij

Družbena omrežja omogočajo, da lahko ena oseba komunicira s tisočimi ljudmi po celem svetu.
Tam lahko ljudje razpravljajo, ustvarjajo vsebine, delijo (angl. Share it), zabeležijo vsebine
(angl. Bookmark) in še več. Vsako družbeno omrežje ima priložnost, da predstavimo sebe in
svoje izdelke skupnosti in posameznikom, ki jih to zanima. Vsebina, ki je ustvarjena preko
družbenega omrežja, omogoča spletnim informacijam, da se ustvarijo in delijo, uporabljajo pa
jih tudi potrošniki, da se informirajo glede izdelka, znamke, storitve in problemov. Zaradi
enostavnega načina uporabe, hitrosti in dosega so družbena omrežja postala aktualna na
različnih področjih od okolja, politike in tehnologije do zabavne industrije. Zaradi zanesljivosti,
doslednosti in trenutnih lastnostih nudijo podjetjem nove priložnosti – kot je na primer spletno
trženje (Nadaraja in Yazdanifard 2013).
Pomembno je določiti pravo omrežje, preko katerega bomo sporočilo prenesli do ciljnega
občinstva. Izbira omrežja je v veliki meri odvisna tudi od komunikacijskega proračuna (Iršič,
Milfelner in Pisnik 2019, 192).
Viralna kakovost družbenih omrežij omogoča podjetjem privlačno orodje za trženje izdelkov
in storitev. Tržniki začenjajo razumeti uporabo družbenih omrežij kot sestavnega dela svojih
marketinških strategij in kampanj, s katerimi lahko dosežejo kupce. Čeprav trženje na omrežjih
prinaša velike koristi za potrošnike in tržnike, hkrati negativno vpliva na oboje. Zaradi
enostavnega načina dostopa do informacij, pomanjkanja spremljanja in nadzora nedvomno daje
prednost mnogim tveganjem in kibernetskim zločinom (Nadaraja in Yazdanifard 2013).
Blogi, ki jih upravljajo posamezniki ali organizacije, so še en pogosto uporabljen marketinški
forum. S tem podjetja spodbujajo prepoznavnost blagovne znamke, informirajo kupce o novih
izdelkih in zagotavljajo povezavo do glavnih prodajnih poti. Blogi tudi olajšajo objavo pripomb
in povratnih informacij, kar omogoča oboževalcem in negativcem, da proizvajalcem pošljejo
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mnenja in vprašanja. To lahko pomaga podjetjem, da izboljšajo izdelke oziroma storitve
(Nadaraja in Yazdanifard 2013).
V nadaljevanju smo povzeli prednosti in slabosti družbenih omrežij (Nadaraja in Yazdanifard
2013).
Prednosti družbenih omrežij:
− stroški – večina spletnih mest na družbenih omrežjih je prosta za dostop, ustvarjanje
profilov in objavljanje vsebin.
− Druženje – študije vedenja potrošnikov razkrivajo, da posamezniki več pozornosti
posvečajo nasvetom in informacijam, ki jih drugi delijo na spletu in več časa preživijo na
spletnih mestih, ki ponujajo ocene tretjih oseb (povzeto po Huang 2009).
− Interaktivnost – je ena najpomembnejših značilnosti novih medijskih tehnologij, saj
omogoča večji dostop do informacij in podpira večji nadzor uporabnikov in sodelovanje z
vsebinami družbenih omrežij (povzeto po Fiore et al. 2005).
− Ciljanje trga – družbena omrežja ponujajo prodajalcem možnost ciljanja na občinstvo, na
podlagi osebnih interesov uporabnikov.
− Storitev za stranke – včasih se oblikovalci spletnih strani ne morejo izogniti določeni stopnji
zapletenosti v arhitekturi spletnega mesta. Zato je potrebno imeti premišljen sistem za
pomoč strankam in razmisliti o uporabi brezplačne telefonske številke za stranke (povzeto
po Gommans, Krishnan in Scheffold 2001).
Slabosti družbenih omrežij:
− časovna intenzivnost – poudarek je na vzpostavljanju dolgoročnih odnosov, ki lahko
vplivajo na povečanje prodaje. Podjetje je lahko konkurenčno tako, da je nekdo odgovoren
za odgovarjanje na komentarje, odgovarjanje na vprašanja in objavljanje informacij o
izdelku, za katerega se stranka zanima (povzeto po Barefoot in Szabo 2010).
− Problemi blagovnih znamk in avtorskih pravic – pomembno je, da podjetja pri uporabi
družbenih omrežij za promocijo svojih blagovnih znamk in izdelkov zaščitijo lastne
blagovne znamke in avtorske pravice.
− Zaupanje, zasebnost in varnostni problemi – študija povzeta po Ratnasinghamu (1998) je
pokazala, da je strah pred goljufijami na spletnih kreditnih karticah eden glavnih razlogov,
da kupci niso opravili obsežnejšega spletnega nakupa. Zaupanje v blagovno znamko lahko
pomaga premagati nekatere pomanjkljivosti interneta, na primer premagati dojemanje, da
je internet nevaren, nepošten in nezanesljiv trg.
− Negativne povratne informacije – družbena omrežja je potrebno upravljati dovolj
učinkovito, da se takoj odzovejo in nevtralizirajo škodljive objave, kar traja dlje časa
(povzeto po HennigThurau in ostali 2004).
Družbena omrežja podjetjem omogočajo tudi zbiranje, registracijo, analizo in uporabo
podatkov o strankah in povratnih informacijah za boljše ciljanje na spletno občinstvo in
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prilagajanje sporočil. Glavni cilji podjetja na družbenih omrežjih so vključiti kupce, zaščititi
ugled podjetja, zagotoviti kupcem kakovost izdelkov in storitev ter zadovoljiti njihove potrebe
(Nadaraja in Yazdanifard 2013).

3.2

Priljubljena družbena omrežja

Družbena omrežja igrajo veliko vlogo tudi v turizmu, zlasti pri odločanju, ustvarjanju
marketinških kampanj in komunikaciji s strankami. Turizem je v veliki meri odvisen tudi od
besednega sporočila – torej od mnenj, priporočil in komentarjev na družbenih platformah, ki
strankam dovoljujejo, da delijo predloge in nasvete. Večina strank meni, da bolj zaupa medijem,
ki vključujejo priporočila znancev, prijateljev in družine, in ne oglaševanju (Kazak 2016).
Na spodnjem grafu so prikazana nekatera popularna družbena omrežja, številke so izražane v
milijonih uporabnikov.

Mesečno aktivni uporabniki, popularnih
družbenih omrežij 2020 (v milijonih)
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Slika 1: Mesečno aktivni uporabniki
Viri: Datareportal 2020 in Smith 2020.

3.2.1 Facebook
Ustanovil ga je takratni študent Mark Zuckerberg z ostalimi soustanovitelji: z Eduardom
Severinom, Dustinom Moskovitzem in Chrisom Hughesom na univerzi Harvard, 4. februarja
2004. V enem letu so dobili kar milijon uporabnikov, leta 2018 pa so dosegli že milijardo
uporabnikov po celem svetu.

13

Slika 2: Logotip Facebooka
Vir: May 2019.

Najprej je bilo to družbeno omrežje z imenom Facemash, kasneje se je iz tega razvila ideja za
Facebook – spletno mesto, na katerem bi se lahko študentje Harvarda s svojimi elektronskimi
poštnimi naslovi in fotografijami povezali z drugimi študenti na univerzi. Takrat so ustvarili
družbeno omrežje z naslovom thefacebook.com. Začel se je širiti po Harvardu, potem
Stanfordu, Yalu in Columbii. Decembra 2004 doseže Facebook milijon uporabnikov in kasneje,
septembra 2006, se je lahko vsak pridružil omenjenemu družbenemu omrežju (Sraders 2018).
Facebook profil si uporabnik naredi brezplačno; to je družbeno omrežje, na katerem se lahko
preprosto deli slike, videe, povezave do novic in druge zanimive vsebine na spletu. Uporabnik
lahko doda prijatelje, se z njimi pogovarja in komentira njihove objave. Vsebina uporabnika je
lahko javno dostopna ali pa jo lahko vidijo le izbrani prijatelji. Snemaš lahko tudi prenos v živo,
ostali uporabniki pa te lahko gledajo. Na Facebooku se lahko ustvarijo skupinske strani, strani
oboževalcev in poslovne strani. Trženje preko družbenega omrežja je enostavno in skozi leta
zaradi velike konkurence postaja vse dražje (E-Commerce Nation 2019).

Slika 3: Facebook, vstopna spletna stran
Vir: Facebook 2020.

14

3.2.2 Instagram
Instagram je že leta 2018 presegel eno milijardo uporabnikov. Je omrežje lepih fotografij,
kratkih videov in zgodb. Najbolj priljubljen je med mladimi od 18 do 29 let. Tukaj dobite 40krat večji odziv sledilcev v primerjavi s Facebookom. Poiskati morate vplivneže (angl.
Influencer), da bodo postali ambasadorji vašega podjetja oziroma blagovne znamke (Korošec
2020, 264).

Slika 4: Logotip Instagrama
Vir: May 2019.

Aplikacijo sta ustanovila Mike Krieger in Kevin Systrom. Sprva je bil glavni cilj aplikacije
predstavitev fotografij, zlasti tistih, ki so bile posnete na mobilnih napravah. Vse je začel Kevin
Systrom, ko je poleg službe delal prototip spletne aplikacije Burbn o viskijih. Kasneje so
aplikacijo preimenovali v Instagram, ki je združila besedi instant in telegram. Začeli so se
osredotočati tudi na izboljšanje izkušenj za skupno rabo fotografij. Namen njihove aplikacije je
bil, da bo minimalistična in da bo od uporabnika zahtevala čim manj dejanj. Po osmih tednih
natančne nastavitve aplikacije so jo dali v uporabo prijateljem, da opravijo beta test in ocenijo
njeno delovanje. Po odpravi nekaterih napak v programski opremi so aplikacijo zagnali. Prvi
se je ekipi pridružil Mike Krieger, tudi soustanovitelj. Aplikacija je bila najprej na Applovih
napravah iOS (oktober 2010); prvi dan je bilo zabeleženih 25.000 prenosov aplikacije, konec
tedna že 100.000 prenosov in sredi decembra že milijon prenosov.
Twitter je za prevzem aplikacije ponudil 500 milijonov dolarjev, ampak lastniki Instagrama
tega niso sprejeli. Do marca 2012 je bilo 25 milijonov uporabnikov. Leta 2012 je bil Instagram
prisoten tudi na telefonih Android. Zaradi velikega potenciala je podjetje Facebook 9. aprila
2012 prevzel aplikacijo za milijardo dolarjev gotovine in delnic. Ključna zahteva je bila, da bo
družba ostala neodvisno upravljana. Leta 2018 je bil Instagram druga najbolj prenesena
brezplačna aplikacija v Applovi trgovini (Blystone 2020).
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Instagram je aplikacija za družabna omrežja, narejena za deljenje fotografij in videoposnetkov
s pametnega telefona. Tudi na tej aplikaciji lahko brezplačno ustvarite profil, komunicirate z
drugimi uporabniki, sledite njihovi vsebini, komentirate in všečkate (Moreau 2020).

Slika 5: Instagram, vstopna spletna stran
Vir: Instagram 2020.

3.2.3 Youtube
Youtube so leta 2015 ustanovili Chad Hurley, Steve Chen in Jawed Karim, ki so skupaj delali
pri podjetju Paypal. Hoteli so enostavno pošiljati in deliti videe preko spleta, med prijatelji,
zaradi tega se je tudi začela razvijati ta ideja.
Danes je približno vsako minuto naloženih 500 ur videoposnetkov, dostopen je v 75 državah in
na voljo v 61 jezikih. Veliko ljudi živi z Youtubom, objavljajo videe in na njih oglašujejo druga
podjetja. Google je kupil platformo za 1.65 milijarde dolarjev (McFadden 2020).

Slika 6: Logotip Youtuba
Vir: May 2019.

Youtube je danes drugi največji brskalnik na svetu, takoj za Googlom. To ni družbeno omrežje,
na njem se z nikomer ne povezujete in pogovarjate. To je iskalnik, tako kot Google, samo da
tukaj iščete zgolj videe. Deluje na podlagi ključnih besed. Število ogledov in naročnikov kanala
je vredno več kot všečki (angl. Likes). Za dosežen cilj je potrebno ustvarjati kreativne in
kvalitetne videe. To družbeno omrežje uporabljajo mladi in stari ljudje, nekateri samo gledajo
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videe, nekateri pa jih tudi ustvarjajo. Veliko ljudi ga uporablja namesto televizije, je hitro
dostopen in ponuja široko paleto vsebin (Korošec 2020, 152–166).

Slika 7: Youtube, vstopna spletna stran
Vir: Youtube 2020.

3.2.4 Twitter
Soustanovitelj Jack Dorsey je leta 2006 predstavil Twitter kot platformo za pošiljanje kratkih
sporočil (angl. Short Message Service, SMS). Skupina prijateljev bi tako lahko videla, kaj
počneš in podobno. Kasneje sta se pridružila še Evan Williams in Biz Stone. Aplikacija se je
najprej imenovala twttr, potem so ga preimenovali v Twitter. Med razvojem Twitterja so člani
skupine prihranili na stotine dolarjev, ki bi jih sicer porabili za SMS-e , saj so se pogovarjali
preko aplikacije. Aplikacija je zasnovana na osnovi SMS-ov, zato ima pri pisanju sporočil
omejeno število znakov. V svojih prvih dneh je bila omejitev 140 znakov, leta 2017 pa so se
ustvarjalci aplikacije odločili, da bo zaradi pametnih telefonov omejitev povečana na 280
znakov. Uporabniki Twitterja sprva niso mogli odgovarjati na sporočila drugih uporabnikov.
Nekateri uporabniki so pred uporabniškim imenom vključili simbol @, s katerim so hoteli v
Twitterju identificirali drugega uporabnika. To je postal tako razširjen način za priznavanje
drugega uporabnika, da so ustvarjalci Twitterja dodali to funkcionalnost. Enako se je zgodilo s
»hashtagi« (simbol #), ki so zdaj sestavni del Twitterjevega ekosistema. Uporabniki so želeli
funkcijo, s katero bi ponovno objavili sporočila drugega uporabnika na Twitterju, in tako je
nastala nova funkcija, angleško Retweet (MacArthur 2019).
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Slika 8: Logotip Twitterja
Vir: May 2019.

Twitter je družbeno omrežje, na katerem se objavljajo kratka besedila s fotografijami,
videoposnetki ali brez. Prvotno je bil namenjen za pošiljanje kratkih sporočil z uporabo
mobilnih telefonov, s katerimi bi gradili in vzdrževali odnose med seboj. Namen podjetja je
doseči potencialne kupce in jih obdržati (Hrabar 2014).
Twitter podjetjem pomaga pri (Hrabar 2014):
− utrjevanju in promociji blagovne znamke,
− komunikaciji s kupci,
− spremljanju pogovorov o podjetju,
− promociji vsebine, ki jo ustvarijo,
− vzdrževanju odnosov z ljudmi, ki podjetju zaupajo.
Glavni cilj tega omrežja je komunikacija, ne toliko objava slik in videov; namenjeno je
pogovoru in sledenjem drugim uporabnikom. Uspeh je, da se ljudje pogovarjajo z vami in vas
vključijo v pogovor. Danes se dnevno objavi 350.000 »tvitov« (angl. Tweets) (Korošec 2020,
315).

Slika 9: Twitter, vstopna spletna stran
Vir: Twitter 2020.

18

3.2.5 VKontakte
VKontakte je bil ustanovljen leta 2006 in je največje rusko družbeno omrežje. Objavljeno je
bilo 19. januarja 2007. Dve največ obiskani spletni strani v Rusiji sta Yandex (iskalnik) in
VKontakte. Je najbolj uporabljeno družbeno omrežje v Rusiji, bolj kot Odnoklassniki (rusko
družbeno omrežje), Facebook ali Twitter. V neki nemški raziskavi Rusi menijo, da je Vkontakte
boljši od Facebooka, enostavnejši za uporabo, varnejši in bolj zabaven (bolj nadgrajen).
Facebook ima večino ljudi starih nad 35 let, medtem ko ima Vkontakte uporabnike mlajše od
35 let. To družbeno omrežje je navdahnil Facebook, vendar poskuša izboljšati vse programske
napake, ki jih je imel Facebook, ko so ga prvič objavili. Ustanovitelj je Pavel Durov, ki je
študiral filologijo na Državni univerzi Sankt Peterburg (E-Commerce Nation 2019). VKontakte
je vizualno in po uporabnosti zelo podoben Facebooku.

Slika 10: Logotip VKontakta
Vir: VK Team b. l.

Ustanovitelja VKontakta nekateri kličejo ruski Mark Zuckerberg. Prodal je ves svoj del
podjetja, saj je imel težave, ker vladi ni hotel posredovati podatke uporabnikov. Leta 2014 je
bil odrešen oziroma je odstopil od položaja direktorja in se preselil v New York, kjer je skupaj
s svojim bratom Nikolajem začel delati na projektu Telegram. Telegram, ki se uporablja za
pogovor, zelo ščiti zasebne podatke in nobeni vladi ne dovoli vpogleda, zaradi tega je Telegram
v Rusiji prepovedan, a obenem popularen po celem svetu. Danes ima že 400 milijonov
uporabnikov (Vashishtha 2018).

19

Slika 11: VKontakte, vstopna spletna stran
Vir: VKontakte 2020.

3.3

Načrtovanje spletne oglaševalske kampanje

Z namenom maksimiranja zadovoljstva obeh strani morajo tržniki upoštevati pristop ciljnega
trženja, ki je sestavljen iz treh korakov: segmentacije, ciljanja in pozicioniranja. Segmentacija
je postopek delitve trga na posamezne skupine porabnikov, ki imajo določene skupne lastnosti.
Tisti tržni segment, ki je zanimiv za podjetje in zanj pomeni največjo poslovno priložnost,
imenujemo ciljni trg. Za vsak izbrani ciljni trg podjetje razvije tržno ponudbo, ki v zavesti
ciljnega trga zavzema edinstven položaj v primerjavi s konkurenčnimi ponudbami – temu
pravimo pozicioniranje (Konečnik Ruzzier 2011, 8).
Segmentacija je učinkovita le takrat, ko je izbrani segment (povzeto po Kotler 2004):
− merljiv,
− dovolj velik,
− dostopen (z različnimi orodji),
− razločljiv,
− operativen (lahko podjetje iz tega oblikuje uspešne trženjske programe).
Za uspešno pozicioniranje so pomembni štirje dejavniki (povzeto po Jobber 2010):
− razumljivost,
− doslednost,
− kredibilnost,
− konkurenčnost.
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Spodaj smo našteli kako se lotiti oglaševalskega načrta za kampanjo (Beltis b. l.).
a) Ime kampanje – naj bo edinstveno, privlačno in prepoznavno.
b) Opis kampanje – namen kampanje, pojasnite, kaj je navdih za vašo kampanjo, katere težave
pomagate reševati strankam in kakšni bodo končni rezultati.
c) Ciljna publika – kakšna bi bila idealna publika, določite lahko starost, spol, regijo itd.
d) Izbrati oglaševalsko platformo – izbrati kanal, preko katerega boste prenašali svoje sporočilo.
e) Cilji in donosnost naložbe – na koncu morate določiti cilj in količino ovrednotiti.
Sedaj bomo povzeli Petrov (2013) članek, v katerem je opisala nasvet, kako pripraviti
učinkovito oglaševalsko strategijo. Dejavnikov, ki vplivajo na oblikovanje medijske strategije,
je več. Med drugim sam izdelek ali storitev, raven distribucije, zasičenost trga, osebnost
znamke, proračun kampanje, sezonska uporaba izdelka ali storitve in konkurenca. V okviru
medijske taktike opredelimo proračun oglaševalske kampanje. Proračun razdelimo po tipih
medijev in po posameznih medijih, določimo periodo oglaševanja in intenzivnost oglaševanja
ter opredelimo kombinacijo medijev med trajanjem kampanje.
Kaj je naloga kampanje? Vsebuje opis trenutnega položaja oglaševalca oziroma njegovega
komuniciranja, njegove cilje oziroma opis, kje je oglaševalec in kam želi, kaj bomo za to, da bi
želeni cilj dosegli, storili, koga bomo z oglaševanjem nagovarjali, kako bomo izmerili dosežene
cilje, predvidena denarna sredstva, druge praktične napotke in proces potrjevanja.
Cilji, ki jih želi oglaševalec z oglaševalsko kampanjo doseči, so lahko poslovni (doseči
določeno število prodanih izdelkov), trženjski (dobiti določen tržni delež), komunikacijski
(doseči določen odstotek zavedanja o novem izdelku) ali medijski. Cilji morajo biti konkretni.
V analizo tekmecev vključimo več vidikov – od izdelka oziroma storitve do distribucije, cene
in komuniciranja. V medijskem smislu pa nas najbolj zanimajo naložbe tekmecev v oglaševanje
izbrane kategorije. Primerjamo pa tudi tržni delež posameznega oglaševalca in njegov delež
oglaševanja v posamezni kategoriji.
Pri ciljni skupini analiziramo, kako se porabniki kategorije vedejo, kakšen je njihov odnos do
medijev, kakšen odnos imajo do blagovne znamke ter njihovo demografijo in psihografijo. Ko
spremljamo vedenje porabnikov, smo pozorni na to, kaj počnejo, kako pridobivajo informacije,
s kom govorijo, kje kupujejo in kakšen je proces njihovega nakupnega odločanja. Pri odnosu
do medijev nas ne zanima le, katere medije spremljajo, temveč tudi, ali so naklonjeni
posameznim medijem in koliko so jim naklonjeni. Pri odnosu porabnikov do blagovne znamke
nas zanimajo pogostost nakupov, uporaba izdelka ali storitve, kakšno je njihovo mnenje o
izdelku ali storitvi, kdo so zvesti in kdo nekdanji kupci ter kje so potencialni kupci. Pri
demografskih in psihografskih značilnostih pa med drugim spremljamo starost porabnikov,
spol, prihodek, življenjski slog in nagnjenja porabnikov.
Medijski proračun lahko določimo na več načinov. Osnova je lahko odstotek od prejšnje ali
načrtovane prodaje oziroma dobička, lahko jo oblikujemo po občutku ali glede na tekmece. Za
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oglaševanje različnih dejavnosti oziroma kategorij izdelkov podjetja povprečno namenjajo
različne prodajne deleže.
Vsako komuniciranje s publiko mora biti premišljeno in natančno načrtovano, zato podjetja
izdelajo komunikacijski načrt. Med tem postopkom marketinški oddelek predvidi, kako bo
komuniciranje potekalo. Najpogosteje je načrt sestavljen iz šestih zaporednih stopenj (Iršič,
Milfelner in Pisnik 2019, 179–186).
1. stopnja: opredelitev ciljnega občinstva.
Opredeliti potencialne kupce, trenutne uporabnike ali splošno javnost, za katere bo
sporočilo narejeno. Na podlagi segmentiranja kupcev lahko določimo posameznike,
skupine ali organizacije.
2. stopnja: opredelitev ciljev komuniciranja.
Če cilji niso dobro postavljeni, je težko izmeriti uspeh komunikacijske akcije.
3.stopnja: opredelitev proračuna za komuniciranje.
Za določanja komunikacijskega proračuna se najpogostejše uporabljajo naslednje metode
– na podlagi prodane ali proizvedene enote izdelka, na podlagi deleža in prodaje, na podlagi
konkurence in na podlagi zastavljenih ciljev.
4. stopnja: oblikovanje sporočila.
Kaj in kako bomo sporočilo prenesli ciljnemu občinstvu. Tukaj je zelo pomembna
kreativnost, da privabimo kupce. Sporočila razvrščamo glede na to, kaj poudarjajo,
oziroma glede na potrebe in motive, na katere se nanašajo, Oglaševalno vsebino delimo na
razumsko (racionalno) in čustveno (emocionalno) sporočilo.
5. stopnja: oblikovanje komunikacijskega spleta.
Ta stopnja je najzahtevnejša in najpomembnejša v načrtu, saj določa kateri mediji se bodo
uporabljali za prenašanje sporočila ciljni publiki. Komunikacijski splet sestavljajo štiri
aktivnosti: oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja in odnosi z javnostjo.
6. stopnja: merjenje učinkovitosti komuniciranja.
Na koncu je potrebno ugotoviti, ali so bili zastavljeni cilji doseženi. V večini primerov je
potrebno izvesti marketinško raziskavo. Med najpomembnejše raziskave spadajo: merjenje
obsega prodaje, merjenje prepoznavnosti izdelka, merjenje stališč, merjenje zadovoljstva
in zvestoba odjemalcev, merjenje ugleda organizacije, spremljanje objav v medijih,
spremljanje obiska spletnih strani in druge.
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4

BLAGOVNA ZNAMKA I FEEL SLOVENIA

To, da obstaja blagovna znamka za celotni slovenski turizem, je velika prednost. Različna
podjetja se lahko povežejo z znamko, tako jih lahko turisti lažje najdejo. Vsak, ki bo hotel
potovati v Slovenijo, bo na spletu najprej videl znamko I feel Slovenia in od tukaj naprej naredil
načrt, kaj si bo ogledal.
Zaradi globalizacije se tudi države srečujejo s povečano konkurenco. Močna državna znamka
lahko daje večjo kredibilnost in prepoznavnost svojim izdelkom in storitvam. Uspešna državna
znamka je tista, ki je dobro sprejeta med svojimi prebivalci, obiskovalci, turisti, vlagatelji in
mediji. Uspeh znamke je povezan s predstavo države doma in v tujini, zato morajo države
utrjevati svoj ugled s pomočjo nacionalne blagovne znamke (Urad Vlade Republike Slovenije
2020).

4.1

Predstavitev Slovenske turistične organizacije

V letnem poročilu 2017 Slovenske turistične organizacije smo povzeli zgodovino agencije.
Nacionalna turistična organizacija je bila ustanovljena leta 1995 kot Center za promocijo
turizma Slovenije (CPTS). Po štirih letih je bila preimenovana v Slovensko turistično
organizacijo (v nadaljevanju s kratico STO), takrat je dobila zastopništvo na najpomembnejših
trgih Avstrije, Nemčije in Italije. Leta 2013 je bila STO združena v Javno agencijo Republike
Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologij. Vlada
je leta 2015 STO ponovno osamosvojila oziroma ustanovila Javno agencijo Republike
Slovenije za trženje in promocijo turizma. Kot osrednje in najmočnejše tržno-komunikacijsko
orodje STO za promocijo Slovenije že več kot deset let gradi identiteto nacionalne znamke I
feel Slovenia, ki pripoveduje zgodbo zelene, aktivne, zdrave Slovenije (angl. Green. Active.
Healthy.) (STO 2018).

Slika 12: Logotip Slovenske turistične organizacije
Vir: STO b. l.

Naslednje podatke smo črpali iz letnega poročila 2016 (STO 2017). Slovenska turistična
organizacija skrbi za razvoj slovenskega turizma, opravlja dejavnost nacionalne turistične
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organizacije za načrtovanje in izvajanje politike trženja celovite turistične ponudbe Slovenije
doma in po svetu.
Naloge, ki jih agencija opravlja so (STO 2017):
− načrtovanje, priprava in izvajanje različnih programov trženja celovite turistične ponudbe
in okolja,
− vzpostavitev in upravljanje turističnih predstavništev v tujih državah,
− postavitev, vzdrževanje
informacijskega sistema,

in

posodabljanje

celotnega

slovenskega

turističnega

− spodbujanje partnerskega sodelovanja pri skupnem predstavljanju na trgu, na ravni
turističnega področja in proizvoda,
− spodbujanje partnerskega povezovanja pri razvoju in vpeljevanju novih turističnih
proizvodov, pomembnih za Slovenijo,
− na področju turizma agencija zbira, analizira in posreduje tržne informacije, ki bodo
pomagale za nadaljnjo načrtovanje, informacijsko podporo in trženje znamke.
Agencija je bila ustanovljena leta 2015 in od takrat je direktorica mag. Maja Pak, ki ima petletni
mandat, imenovala jo je Vlada Republike Slovenije.
Naloge direktorice so (STO 2017):
− zastopa, predstavlja, organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
− izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije,
− priporoča poslovno politiko in njene ukrepe za izvajanje,
− skrbi za naloge, določene s strani sveta agencije,
− pripravlja predloge letnih in večletnih programov ter finančne načrte agencije in splošne
akte, ki jih sprejema svet agencije. Skrbi tudi, da se izvajajo odločitve sveta agencije,
− skrbi za nemoteno poslovanje agencije podpisuje dokumente in sklepa pogodbe,
− določa komisije in strokovne skupine za izvršitev posameznih strokovnih nalog,
− pripravlja poročila o delu in poslovanju agencije.
Vloga STO (STO 2017):
− vloga agencije je, da s pomočjo inovativnega vsebinskega marketinga poveča
prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije.
− Učinkovito delovanje organizacije je izjemnega pomena, saj je ključno za učinkovito
načrtovanje in trženje ter promocijo slovenskega turizma tako z vidika same nacionalne
turistične organizacije kot tudi sodelovanja s slovenskim turističnim gospodarstvom.
Izvajanja aktivnosti agencije temeljijo na razvojnih in trženjskih usmeritvah zelenega
turizma.
Je ena najbolj učinkovitih agencij nacionalnih turističnih organizacij v Evropi in vodilna
institucija za razvoj in trženje slovenskega turizma. Skozi trajnostne, razvojne, informacijske
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in trženjske aktivnosti nudi celotnemu slovenskemu turizmu odlično poslovno platformo za
privlačno in konkurenčno trženje turistične ponudbe. Z uresničevanjem poslanstva in ciljev
STO neposredno pripomore k poslovni uspešnosti slovenskega turizma in k izboljšanju njegove
konkurenčnosti, prav tako izboljšuje konkurenčnost gospodarstva nasploh ter podobo in ugled
Slovenije kot države.
Ključni cilji agencije za leto 2016 so bili:
− povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije,
− povečanje zanimivosti turističnih izdelkov, ki so proizvedeni skladno s načeli trajnostnega
razvoja,
− 4 % povečanje števila tujih turistov in njihovih prenočitev ter 4 % povečanje prihodkov
ponudnikov.
Trženjske usmeritve za leto 2016 so bile:
− povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo vsebinskega
digitalnega marketinga, blagovne znamke, slogana »Slovenija. Zelena. Aktivna. Zdrava.«
in podpornih zgodb,
− koncentracija promocije na šestih ključnih evropskih trgih in razvoj novih trgov,
− oblikovanje novega portala www.slovenia.info,
− spodbujanje razvoja in trženja zelenega (trajnostnega) turizma ter spodbujanje razvoja
turističnih produktov z visoko dodano vrednostjo,
− nadaljevanje partnerskega sodelovanja.
V letnem poročilu 2019 smo izpisali, kaj je poslanstvo agencije. S svojim delovanjem si
agencija prizadeva pozicionirati Slovenijo kot turistično destinacijo z jasno in prepoznavno
identiteto, natančno določenimi primerjalnimi in prodajnimi prednostmi ter tako slovenskemu
turističnemu sektorju konkretno pomagati pri trženju turistične ponudbe.
V primerjavi z evropskimi državnimi turističnimi organizacijami je STO kljub majhnemu
številu zaposlenih (leta 2019 je bilo povprečno število zaposlenih v evropskih državnih
turističnih organizacijah 90 ljudi, v Sloveniji pa 43 ljudi) med najbolj prodornimi
organizacijami, ob dejstvu, da v Sloveniji nimamo turističnih organizacij na regionalni ravni
(STO 2020).
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Na spodnji sliki je prikazana struktura zaposlenih v agenciji.

Slika 13: Organiziranost agencije v letu 2019
Vir: STO 2020.

4.2

Predstavitev blagovne znamke

V svoji knjigi Maja Konečnik Ruzzier (2011, 154–167) pravi, da je blagovna znamka postala
osrednja entiteta trženja v 21. stoletju. Tržniki se dandanes ne sprašujejo samo, kako prodati
izdelek, temveč tudi, kako entitete nadgraditi v blagovne znamke, ki bodo zasedle pomembno
premoženje v očeh porabnikov. Močne in uspešne blagovne znamke so odraz dobrega in
sistematičnega dela skozi daljše časovno obdobje.

Slika 14: Logotip blagovne znamke I feel Slovenia
Vir: STO b. l.
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Tradicionalno blagovno znamko opredeljujemo kot ime, izraz, simbol, obliko ali njihovo
kombinacijo, namenjeno prepoznavanju izdelkov ali storitev. Znamka je namenjena tudi
razlikovanju izdelkov oziroma storitev od konkurence (povzeto po Aaker 1991 in Kotler 2004).
Modernejši pogled opredeli blagovno znamko kot kompleksno entiteto. Notranji vidik –
enačimo s podjetjem, vključen je vidik grajenja dolgoročnega odnosa med različnimi deležniki
v podjetju, ki vključuje tako poglede managerjev in skrbnikov blagovne znamke kakor tudi
dejanja ostalih zaposlenih, ki skrbijo za približanje blagovne znamke njihovim potencialnim
uporabnikom. Zunanji vidik – blagovna znamka je kot podoba osebnosti, ki jo uporabniki vidijo
v svojih glavah. Znamka se poskuša približati osebnostnim značilnostim svojih potencialnih
uporabnikov in z njimi zgraditi dolgoročen odnos.
Funkcije blagovne znamke:
− z vidika porabnika: zmanjšuje občutek tveganja, olajša nakup, zagotavlja kakovost izdelka,
zagotavlja boljše prodajne storitve, olajša cenovne primerjave, omogoča boljšo preglednost
in dostop do informacij na trgu, olajša prepoznavnost izdelka od konkurenčnih izdelkov.
− z vidika skrbnika: razlikovanje izdelka od konkurenčnih izdelkov, zagotavljanje pravne
zaščite, omogoča višjo ceno, vpliva na povečanje tržnega deleža, olajša segmentacijo trga,
omogoča tesnejši stik med proizvajalcem in porabnikom, prinaša ugled podjetja in krepi
zvestobo kupcev.
Vidni del znamke je ime, slogan in logotip. Nevidni del pa predstavlja poslanstvo, vizijo,
osebnost, vrednote in razlikovalne prednosti ter koristi (povzeto po Duncan 2005).
Identiteta znamke je bila oblikovana s pomočjo mnogoštevilnih mnenj Slovencev, ki so jih
povabili k sodelovanju. Povabili so predstavnike vseh ključnih področij, ki soustvarjajo državo
– predstavnike gospodarstva, turizma, politike, kulture, športa in znanosti (Konečnik Ruzzier
2011, 168).
Na spodnji sliki lahko vidimo, kako je sestavljena identiteta znamke.
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Slika 15: Identiteta znamke
Vir: Konečnik Ruzzier in de Chernatony (v tisku).

Na svoji spletni strani je STO znamko opisala takole: v samem jedru je znamka zelena, ki je
več kot le barva; je »slovenska zelena«, ki izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in
prizadevnostjo Slovencev. Govori o neokrnjeni naravi in da jo tako tudi ohranimo. Simbolizira
ravnovesje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirjenost, s katero zasledujemo osebne
želje s skupno vizijo, da gremo naprej z naravo. Znamka je v letih od 2013 do 2019 za
pozicioniranje uporabljala akcijski nagovor »Slovenija. Zelena. Aktivna. Zdrava« (STO. b. l.).
Na spletnem portalu Urad Vlade Republike Slovenije (2020) smo izvedeli več o pomenu
slovenske nacionalne blagovne znamke, s katero si država krepi svojo prepoznavnost doma in
po svetu, simbolni položaj, ugled in vpliv v mednarodnem okolju.
Nacionalna znamka pomaga državam pri privabljanju neposrednega tujega vlaganja, pri
gospodarskem povezovanju in tesnejšem kulturnem sodelovanju. Preko znamke prebivalci tudi
začutijo in kažejo svojo pripadnost državi.
S pomočjo nacionalne znamke lahko ustvarimo višjo dodano vrednost vseh, ki delujejo na
domačem ali tujem trgu – gospodarskih subjektov, kmetijskih proizvajalcev, znanstvenikov,
kulturnikov, umetnikov in športnikov.
Slovenija poskuša postati država, ki bo zgled kakovosti življenja. Vizija je, da poskuša kakovost
življenja doseči z usmeritvijo v organski razvoj. Podpira tehnološki napredek z upoštevanjem
narave. Poslanstvo nacionalne znamke pa je »Naprej z naravo«.
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Kaj predstavlja znamka I feel Slovenia?
− predstavlja državo Slovenijo doma in mednarodno,
− prikazuje vse, kar je dobrega v Sloveniji in kar prihaja iz nje,
− pomeni slogan nacionalne turistične znamke,
− prikazuje vse, kar je slovenskega izvora,
− je lepša oblika zapisa »Made in Slovenia«.
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5

DIGITALNA OGLAŠEVALSKA KAMPANJA MAKE NEW MEMORIES

Leta 2016 se je število prenočitev povečalo za 7,6 % (pri nas je prenočilo skoraj 11 milijonov
turistov), prav tako smo zabeležili za 9,4 % več turističnih prihodov.
STO je globalno digitalno kampanjo pripravila v tesnem sodelovanju z gospodarstvom in tako
povečala konkurenčnost slovenskega turizma. Agencija je na ključnih tujih trgih promovirala
turistične produkte z inovativnimi oglasi in s tem dvigovala prepoznavnost in ugled države.
Leta 2016 je bilo že prek 50 % ljudi uporabnikov mobilnih telefonov, to je 3,790 milijarde
svetovnega prebivalstva (za 4 % več kot leto prej), 27 % pa jih je do družbenih omrežij
dostopalo prav preko mobilnega telefona (za 17 % več kot leto prej). V nekaterih raziskavah je
prikazano, da 80 % turistov pred svojim potovanjem poišče informacije na internetu, od teh pa
rezervacijo opravi 65 % ljudi (Kemp 2016).
Ključni cilji kampanje so bili: poudariti zgodbe o Sloveniji za zelena, aktivna in zdrava
doživetja, dvig ugleda in prepoznavnosti države, promocija privlačnih turističnih produktov (ki
temeljijo na načelu trajnostnega razvoja), povečanje števila mednarodnih turistov in njihovih
prenočitev ter povečanje različnih interakcij.
Alenka Pahor Žvanut, vodja sektorja za digitalni vsebinski marketing in komuniciranje pri
STO, pravi, da so se odločili za inovativen medijski žanr, ki nagovarja z izbrano sliko in besedo.
V oglase so dodali tudi zvezdice, ki so opisovale kakovost doživetij, kot se to počne v
gostinstvu. Oglasi so privabljali najbolj znane destinacije Slovenije, kot so Ljubljana,
Postojnska jama, Piran in Bled, ki so pripeljale publiko na glavno spletno stran, kjer je STO s
slovenskim gospodarstvom poudarjala – zdravje in dobro počutje, aktivne počitnice, mesta,
kulturo, bogato hrano (gastronomija) in doživetja v naravi.
Agencija je konec marca 2016 objavila, da naj turistične organizacije oddajo ponudbe za
promocijo turističnih paketov, takrat je prispelo skoraj 150 ponudb. Namen digitalne kampanje
je namreč omogočiti takšno izkušnjo, da uporabnik preko oglasa pride do konkretne paketne
ponudbe, kot mu je bilo obljubljeno v oglasu. Cilj je povečanje prodaje konkretnih turističnih
storitev neposredno pri ponudnikih (Konstantinovič Kovač 2016a).
Kampanja je potekala v šestih različnih intervalih, od 18. aprila do 11. novembra. Potekala je
na 13. mednarodnih trgih, v naslednjih državah: v Italiji, Nemčiji, Avstriji, na Češkem, v
Franciji, Švici, Veliki Britaniji, na Madžarskem, v državah članicah Beneluksa (Belgija,
Nizozemska, Luksemburg), na Hrvaškem, v Srbiji, Rusiji, ZDA, na Danskem in Švedskem
(STO 2017).
Direktorica Maja Pak pravi, da je bila kampanja eden izmed najpomembnejših projektov od
vzpostavitve samostojnosti organizacije, tj. od 1. 8. 2015. Poračun kampanje za medijski zakup
je bil 1,97 milijona evrov + DDV (MMC RTV 2016).
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Cilj kampanje je bil (Konstantinovič Kovač 2016a):
− doseči vsaj 150 milijonov prikazov oglasov na vseh spletnih portalih – prikaznem omrežju
Google in v iskalnem oglaševanju,
− doseči vsaj 50 milijonov prikazov na Facebooku,
− doseči milijon oglasnih prikazov uporabnikom Instagrama,
− doseči dva milijona oglasnih prikazov uporabnikom VKontakta,
− doseči 400.000 prikazov uporabnikom Twitterja,
− pridobiti vsaj 100.000 novih všečkov na Facebooku,
− pridobiti vsaj 20.000 novih sledilcev na Instagramu,
− pridobiti vsaj 10.000 novih sledilcev na VKontaktu,
− pridobiti vsaj 10.000 novih sledilcev na Twitterju,
− doseči vsaj 300.000 unikatnih obiskov na iskalnikih Google in Yandex,
− doseči 200.000 obiskov na Googlovi prikazni mreži,
− doseči na YouTubu vsaj tri milijone prikazov video oglasov.
Velik poudarek je na novem spletnem portalu www.slovenia.info, ki je prilagojen mobilnim
napravam, obsega 900 strani in je na voljo v sedmih jezikih. Portal v ospredje postavlja kakovostne
in navdušujoče podobe lepot Slovenije, te dopolnjujejo krajši in informativno napisani teksti v
obliki iznajdljivih oglasnih sporočil. Portal je tesno povezan s spletnimi družbenimi omrežji in
turističnim portalom Tripadvisor (največja spletna stran za potnike na svetu, ki omogoča
načrtovanje potovanj). Ob prenovi portala je bila prenove deležna tudi Fototeka (Slovenski
etnografski muzej), ki je bila, skladno s trendi, razširjena v Mediateko (zbirka multimedijskih
vsebin). Na tej spletni strani je trenutno objavljenih okoli 5.000 fotografij in okoli 90
videoposnetkov (Svet kapitala 2016).
Leta 2016 se je zgodilo kar nekaj zanimivosti, ki so najverjetneje pripomogle k prepoznavnosti
Slovenije. Sem sodi rojstvo človeških ribic v Postojnski jami, gostovanje Ane Roš v oddaji
Netflix skupaj s svetovno znanimi kuharskimi mojstri, k ugledu Slovenije pa so zagotovo
prispevali tudi vrhunski športniki in drugi posamezniki ter dogodki, kot je na primer to, da je
Aleksander Čeferin postal predsednik evropske nogometne zveze UEFA in Melania Trump
prva dama ZDA (Mlakar b. l.).

5.1

Digitalna oglaševalska kampanja

Na spodnjem grafu lahko vidimo delež prenočitev tujih turistov za leto 2016. Italija predstavlja
15,21 % vseh tujih prenočitev (to je skoraj milijon tristo nočitev). Vidimo, da poleg sosednjih
držav izstopajo Nemčija, Velika Britanija in Nizozemska. Na lestvici so tudi Srbija, Izrael in
Češka.

31

Slika 16: Delež prenočišč tujcev za leto 2016
Vir: Feel Slovenia 2020.

5.1.1 Izbrani digitalni kanali
Kreativna zasnova kampanje temelji na dinamičnih oglasnih pasicah (angl. Banner) in na
najsodobnejših trendih uporabe video oglasov, ki spadajo med napredne oglaševalske tehnike
z zahtevnejšim in inovativnejšim pristopom k animiranju uporabnikov interneta, kot so klasične
vrste digitalnega oglaševanja. Izdelovanje oglasov je zato bolj kompleksno, vendar so tudi
pričakovani rezultati oglaševanja kvalitetnejši in prinašajo večje konverzije (STO 2016).
Na spletnem portalu TTA (Turistična tiskovna agencija) so v sklopu integrirane novice, ki
delujejo tudi kot sistem e-novic, prav tako je na portalu digitalna oblika revije za menedžment
in trženje v turizmu. V sklopu prenove spletnega portala spadajo tudi digitalne izvedbe različnih
vsebinskih katalogov (STO 2016).
Znamka je prisotna na različnih tujih digitalnih platformah – v Nemčiji na spletni strani
Spiegel.de in v Italiji na spletni strani Corriere.it (Konstantinovič Kovač 2016a).
5.1.2 Izbrana družbena omrežja
Tukaj smo našteli omrežja, na katerih je prisotna blagovna znamka (STO 2016) in dopisali
trenutno število sledilcev:
− Facebook (Feel Slovenia): 574.000 sledilcev,
− Twitter (@SloveniaInfo): 47.600 sledilcev,
32

− LinkedIn (Slovenian Tourist Board): 10.542 sledilcev,
− YouTube (Feel SLovenia): 4.380 sledilcev,
− Instagram (feelslovenia): 221.000 sledilcev,
− Pinterest (feelslovenia): 3.400 sledilcev, 284.200 ogledov mesečno,
− VKontakte (Feel Slovenia): 16.566 sledilcev.
S kampanjo so na vseh družbenih omrežjih pridobili 296.534 novih sledilcev, ki so izvedli
1.162.503 interakcij – všečkov, komentarjev ali delitev (STO 2017).
V letnem poročilu smo izpisali 9 ciljev kampanje na družbenih omrežij (STO 2017):
− Cilj št. 1: ciljni doseg in frekvenca – na vseh trinajstih trgih sta bila dosežena oziroma
presežena.
− Cilj št. 2: skupno število prikazov je vsaj 150.000.000 – ob zaključku je bila realizacija več
kot 270.000.000 različnih prikazov oglasnih sporočil.
− Cilj št. 3: število novih všečkov na Facebook in VKontakte strani vsaj 110.000 in vsaj 8.000
na državo ter 10.000 v Rusiji za VKontakte – ob zaključku je bilo več kot podvojeno število
ciljnih všečkov.
− Cilj št. 4: realizirati vsaj tri milijone ogledov na Youtubu – realiziranih je bilo več kot 15
milijonov ogledov. V vsaki izmed navedenih držav je bilo vsaj 250.000 ogledov.
− Cilj št. 5: pridobiti več kot 20.000 sledilcev na Instagramu – ob začetku kampanje je bilo
začetno stanje 9.300 sledilcev, ob zaključku kampanje pa je imel profil 32.500 novih
sledilcev.
− Cilj št. 6: doseči dva milijona predvajanih oglasov na Vkontakte in pridobiti 10.000
sledilcev, realiziranih je bilo skoraj 50 milijonov predvajanih oglasov in 11.294 novih
sledilcev.
− Cilj št. 7: pridobiti 200.000 novih uporabnikov GDN (Google prikazno omrežje) –to število
novih uporabnikov, pripeljanih na ciljno stran preko GDN-ja, je bilo preseženo.
− Cilj št. 8: pridobiti 300.000 novih uporabnikov preko iskalnega oglaševanja – na ciljno stran
je bilo preko iskalnika Google in Yandex pripeljanih več kot tristo tisoč novih uporabnikov.
− Cilj št. 9: pridobiti 10.000 novih sledilcev na Twitterju – ob zaključku kampanje je bilo na
Twitterju 10.071 novih sledilcev.

5.2

Predstavitev uspešnosti oglaševalske kampanje

Kampanja je dosegla 42 milijonov edinstvenih odjemalcev, kar je bilo 67,7 % več od
načrtovanega. Leta 2017 so kampanjo nadaljevali ter jo, razširili in nadgradili (Cerović 2017).
V kampanjo je bilo vključenih 108 video oglasov, 535 animiranih oglasnih pasic v 29 različnih
formatih in 869 oglasov za družbena omrežja. Vsi oglasi so publiko s klikom na oglas pripeljali
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na glavne ciljne strani, na katerih se je predstavila nacionalna blagovna znamka s ponudbo
turističnih paketov (Konstantinovič Kovač 2016b).
STO je poleg digitalnega marketinga oglaševala tudi klasično in zunanje (angl. Outdoor).
Gostila je več kot 250 tujih novinarjev, organizirala več kot 45 sejmov in borz ter imela 100
predstavitev organizatorjem potovanj. Nekatere svetovne lestvice so slovensko blagovno
znamko postavile med najbolj privlačne in varne države tega sveta. O slovenskih destinacijah
so poročali številni mediji po vsem svetu.
Statistika iz leta 2016 pravi, da je že 40 % obiskovalcev do spletne strani dostopalo preko
pametnih telefonov, na strani pa so se zadržali 2 minuti. Zaradi velike konkurence med
turističnimi destinacijami je potrebno pisati kratke vsebine s fotografijami in videoposnetki.
Poudariti je potrebno vizualne učinke, kreativnost in druge zanimive uporabniške izkušnje, ki
privabijo ljudi.
Lahko rečemo, da ima spletna stran pet faz. V prvih dveh fazah v uporabnikih prebudijo
sanjarjenje in raziskovanje. Kasneje pa se lahko zgodi, da se uporabniki odločijo za potovanje
in nakup pri ponudnikih. V četrti fazi so predstavljene njihove potovalne izkušnje in v zadnji
fazi je njihovo deljenje doživetij (Konstantinovič Kovač 2016b).
STO je na mednarodnem tekmovanju The Golden City Gate 2017 dobila nagrado za 90sekundni promocijski video Make New Memories (D. S. 2017).
Že leta 2015 je turizem v Sloveniji postavljal rekorde; odkar je država postala samostojna, je
bilo prvič zabeleženih 10 milijonov prenočitev in 2,2 milijarde evrov prihodkov. V prvih
desetih mesecih so bili zelo dobri rezultati, prihod tujih turistov se je povečal za 11 %, njihove
prenočitve pa za 10 %. To je bilo takrat nad evropskim povprečjem. Maja Pak je poudarila, da
je bilo v to kampanjo vloženih največ sredstev do sedaj (STA 2016).
Odlični rezultati turizma so se nadaljevali tudi v naslednjem letu, letu 2016, v prvih šestih
mesecih: v primerjavi z letom 2015 se je število prihodov turistov povečalo za 6 %, število
prenočitev pa za 5 %. Domači turisti so v prvi polovici leta ustvarili 4 % več prihodov in 1 %
več prenočitev, mednarodni turisti pa 8 % več prihodov in 7 % več prenočitev kot leto prej.
Turizem v Sloveniji je že danes pomembna gospodarska dejavnost, ki ima velik potencial za
razvoj in rast v prihodnosti. Turizem je v letu 2016 v BDP prispeval kar 13 %, ustvaril je 8 %
vrednosti celotnega slovenskega izvoza in 38 % izvoza storitev ter tistega leta prikazoval 13 %
vseh zaposlenih v Sloveniji (E. N. 2016).
Trije ključni digitalni poudarki leta 2016: prenova spletnega mesta slovenia.info, digitalna
kampanja Make New Memories in okrepitev prisotnosti na družbenih omrežjih (Turistična
zveza 2016).
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Objavo blagovne znamke sestavljajo naslednji elementi (Turistična zveza 2016):
− vrhunske fotografije,
− video vsebine,
− odmevne objave v tujih medijih,
− objave popotniških blogerjev,
− tematske zgodbe iz Slovenije,
− fotografije z Instagrama (januar 2016: 6.872 sledilcev, november 2016: 32.876 sledilcev).
STO oblikuje oglase na družbenih omrežjih takole (Turistična zveza 2016):
− objavljajo kakovostne fotografije s kratkimi opisi,
− objavljene fotografije so označene s #ifeelslovenia,
− spletna stran Beautiful Destinations objavlja tudi slike I feel Slovenia (danes imajo na
Instagramu 13,4 milijonov sledilcev).

5.3

Predlogi za nadaljnjo oglaševanje blagovne znamke

Na koncu smo še našteli in na kratko opisali nekaj predlogov oziroma idej, ki bodo aktualne za
oglaševanje v prihodnosti.
Umetna inteligenca (angl. Artificial Intelligence) – lahko analizira vedenje potrošnikov in
vzorce njihovega iskanja ter uporablja podatke na družbenih omrežjih in blogih, ki podjetjem
pomagajo razumeti, kako uporabniki najdejo svoje izdelke in storitve. Tukaj smo izpostavili
Chatbot (slo. klepetalni robot). Kadar pride uporabnik na spletno stran, se mu odpre pogovorno
okno, kjer lahko vpraša podjetje vse tisto, kar ga zanima. Velika korist je, da omogoča takojšen
klepet z uporabnikom, deluje 24 ur dnevno in zna odgovarjati na lahka vprašanja. S tem lahko
podjetje prihrani svoj čas in denar.
Programsko oglaševanje (angl. Programmatic Advertising) – pomeni uporabo umetne
inteligence za avtomatizacijo nakupa oglasov, tako da lahko ciljate na bolj specifične ciljne
skupine. Ponudbe so v realnem času (angl. real-time bidding). Ta avtomatizacija je veliko bolj
učinkovita in hitra, kar pomeni večje pretvorbe in nižje stroške pridobivanja kupcev. Sedaj je
veljalo, da kdor koli pride na spletno stran Google, bo videl isti oglas. Tukaj pa so oglasi
individualizirani in se bodo prikazali le določeni skupini. Podjetja kupujejo uporabnike in ne
spletna mesta, na katerih bi se oglas prikazal. Med seboj podjetja tekmujejo, kdo bo več plačal
za oglas, ki se kasneje prikaže uporabniku. Tukaj deluje več faktorjev, zato so oglasi veliko bolj
specifični in relevantni za uporabnika. To pomeni, da se na istem spletnem mestu za različne
osebe prikažejo različni oglasi.
Vedno bolj je pomembna tudi personalizacija – potrebno bo prilagajati vsebino, elektronsko
pošto in drugo. S tem bodo oglasi bolj učinkoviti, saj bodo videli oglas le potencialni kupci. Na
primer letalska družba EasyJet je sprožila podatkovno kampanjo, v kateri so uporabljali podatke
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iz zgodovine potovanj za izdelavo prilagojenih zgodb in nato namigovali, kam bi uporabniki
morda želeli naslednjič potovati. Poslanih je bilo približno 12,5 milijona unikatnih elektronskih
poštnih sporočil. Podjetje pravi, da so imeli za 25 % višjo stopnjo klikov od neosebnih
elektronskih poštnih sporočil.
Prenos v živo (angl. Live streaming) – postaja na vseh družbenih omrežij zelo aktualno. Video
je še vedno najbolj priljubljena oblika medija in še vedno ostaja pomemben. Prenos v živo je
posebno priljubljen pri velikih podjetjih, uporabljajo pa ga za intervjuje, predstavitve izdelkov
in podobno.
Z metodo vizualnega iskanja (angl. Visual Search) – ljudje naložijo sliko, da s tem izvedejo
iskanje in dosežejo bolj natančne rezultate. Na primer družbeno omrežje Pinterest ima orodje
za vizualno iskanje, ki uporabnikom omogoča fotografiranje predmeta, da ugotovijo, kje lahko
kupijo izdelek oziroma koristijo storitev in kakšna je cena za to, ali pa poiščejo podobne izdelke.
Glasovno iskanje in pametni zvočniki (angl. Voice Search and Smart Speakers) – lahko
pomagajo pri zagotavljanju vseh ustreznih informacij, ki jih uporabniki iščejo preko spleta.
Umetna inteligenca postaja vse pametnejša in število napak, ki jih naredijo glasovni pomočniki,
kot so Alexa, Siri in Google, se je močno zmanjšalo. Na primer podjetje Domino’s omogoča,
da lahko uporabniki glasovno naročijo pico iz udobnega kavča, ne da bi dvignili telefon ali celo
oddali spletno naročilo. Naslednji primer je v turističnem sektorju; podjetje Kayak (podružnica
Booking.com) se je povezala z Amazon Alexa, da bi lahko potovanje urejali preko glasovnega
iskanja. Kupci lahko z napravami, ki podpirajo Alexa, iščejo hotele, najemajo avtomobile in
prejemajo status leta (Grover 2019).
Vedno več ljudi se odloči za nakup preko družbenih omrežij in prodajnih objav (angl. Social
Commerce and Shoppable Posts). Ljudje se velikokrat ne odločijo za nakup, če jih izdelek iz
družbenega omrežja pelje na drugo, neznano spletno stran. V današnjem času je vizualno
poslovanje zelo pomembno. Vedno več potrošnikov je pripravljenih kupiti izdelek preko
oglasov. Odločijo se za takojšen nakup; za uporabnike je nakup bolj enostaven, podjetja pa
imajo tako večjo možnost za prodajo izdelka. Instagram poroča, da med eno milijardo
uporabnikov, kar 90 % ljudi že sledi aktivnim nakupovalnim znamkam, številni pa jih dnevno
obiskujejo. To lahko podjetja dobro izkoristijo, naredijo objave, preko katerih je mogoče
nakupovati. Tak način prodaje je učinkovit, saj skrajša prodajni tok in potrošnikom omogoča
takojšen dostop, ki ga želijo.
Medtem ko virtualna resničnost (angl. Virtual reality) navdušuje ljudi z velikimi
znanstvenofantastičnimi idejami, je izboljšana oziroma povečana resničnost (angl. Augmented
Reality, AR) z marketinškega vidika veliko bolj izvedljiva. Razvoj AR prehiteva virtualno
resničnost po razvoju in po vrednosti na trgu. Blagovne znamke vse pogosteje uporabljajo to
tehnologijo za izboljšanje potrošniške izkušnje in povečanje prodaje. Kot primer lahko
navedemo aplikacijo ModiFace, ki ga uporablja podjetje L'Oreal. Aplikacija omogoča, da v
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živo vidite, kako bodo različne barve ličil izgledale na vašem obrazu, ne da bi šli v trgovino in
jih poskusili. Kot drugi primer pa lahko navedemo podjetje Ikea. Podjetje Ikea ima svojo
aplikacijo Ikea Place, ki omogoča fotografiranje vaše sobe s pametnim telefonom, da lahko v
njej preizkusite Ikea pohištvo. Pohištvo lahko premikate po sobi in ga lahko vidite z različnih
zornih kotov.
Blagovna znamka I feel Slovenia bi lahko imela za nekatera prenočišča virtualni ogled (angl.
Virtual tour). Z njim bi si lahko ljudje ogledali vsak kotiček hotela, kar daje veliko boljši vtis
kot pa navadna fotografija. V današnjem času so aktualni 360-stopinjski videoposnetki – s tem
bi lahko prikazali tudi čudovito naravo Slovenije. Ljudje se preko te tehnologije lažje in hitreje
odločijo za nakup oziroma potovanje (Dave b. l.).
Majhna in srednje velika podjetja se odločajo za delo z malimi in srednjimi velikimi vplivneži,
namesto da bi tekmovala s svetovnimi podjetji za velike in drage vplivneže. Manjši vplivneži
(angl. Micro-influencers) – so osredotočeni na določeno nišo in imajo od 1.000 do 100.000
sledilcev, so cenejši za podjetja in imajo bolj zveste sledilce (Ellis 2019).
Kitajska aplikacija Tiktok – je družbeno omrežje za deljenje videov in trenutno postaja na svetu
zelo popularna. Po svetu ima trenutno okoli 800 milijonov aktivnih uporabnikov, večina je
mladih, starih med 16 in 24 let. Tukaj lahko podjetje najde svojega vplivneža, da predstavi
njihov izdelek ali storitev svojim gledalcem (Norris b. l.).
Seveda pa ne smemo pozabiti na blockchain tehnologijo, ki bo aktualna šele čez nekaj let in 5G
omrežje, ki bo vsako leto bolj dostopno. Blagovna znamka I feel Slovenia lahko oglašuje tudi
na družbenih omrežjih TV (na primer IGTV, Instagram), zvočnih medijih (angl. Listening
media) in podcastih (posneti pogovor, v avdio ali video obliki).
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SKLEP

Skozi zaključno projektno nalogo smo na kratko predstavili različne oblike spletnega
oglaševanja in opisali njihove prednosti ter slabosti. Predstavili smo slovensko blagovno
znamko in njeno zelo uspešno kampanjo iz leta 2016 s sloganom Make New Memories.
V analizi kampanje smo ugotovili, da se je STO odlično lotila promocije države. Videli smo,
kako je internet vpleten v vsakdanje življenje in kako je nepogrešljiv. Oglaševali so na različno
velikih družbenih omrežjih in drugih portalih. Za različne države so se različno lotili
oglaševanja, kot na primer za rusko govorečo publiko z izbiro aplikacije VKontakte. To
omrežje je popularno tudi za Belorusijo, Ukrajino, Moldavijo in Srednje Azijske države.
Facebook pa pokriva preostali del sveta, razen države, ki blokirajo to omrežje (Kitajska,
Severna Koreja itd.). Dobro poznavanje kupcev omogoča pravo izbiro medija in učinkovit
način za komuniciranje z njimi. Lahko bi rekli, da je v digitalni dobi za marketing potrebno
bistveno več znanja, kot ga je bilo potrebnega včasih.
V empiričnem delu smo videli, kako uspešni so bili rezultati digitalne kampanje. Seveda so se
dela lotili zelo premišljeno in z dobro strategijo. Tudi če si prisoten na vseh družbenih omrežjih,
ampak ne ciljaš na pravo publiko, to ne bo prineslo dobrih rezultatov. STO je bila kar
presenečena nad visokimi rezultati, saj so bili nad pričakovanji. Brez spleta si danes ne moremo
predstavljati, kako bi oglaševali po celem svetu. Manjša podjetja si klasičnega pristopa ne bi
mogla privoščiti.
Pri sestavi oglasov je potrebno delati na kvaliteti in premišljeno zastaviti strategijo. Zaradi
prenasičenosti oglasov je potrebno narediti zanimive vsebine, lepe fotografije in privlačne
animacije, da pritegnete pozornost ljudi. Na koncu se analizira uspešnost kampanje in odpravi
napake, kar privede do izboljšanja naslednjega oglaševanja.
Nacionalna znamka pripomore k razvoju turizma v privatnem sektorju. Veliko pozornost
dobivajo tudi kraji v Sloveniji, ki niso tako svetovno znani. Turizem je ena najbolj hitro rastočih
in perspektivnih panog na svetu in predstavlja tudi za Slovenijo veliko priložnost.
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