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POVZETEK  
V diplomski nalogi obravnavam družbeno omrežje kot novo priložnost za trženjsko 
komuniciranje. V teoretičnem delu naloge sem opredelila, kaj so to novi mediji, kaj 
družbeni mediji ter njihovo vlogo na spremembe potrošnika in njegovega vpliva ter 
podrobneje opisujem družbena omrežja. V diplomskem delu je podrobneje opisano 
družbeno omrežje Facebook ter njegova orodja za trženjsko komuniciranje. Empirični 
del diplomske naloge vsebuje raziskavo o zaznavanju potrošnika o trženjskem 
komuniciranju na družbenem omrežju Facebook.  

Ključne besede: družbeni mediji, družbena omrežja, Facebook, trženjsko komuniciranje. 

SUMMARY 

In the bachelor thesis the social networking sites are investigated as a new tool for 
marketing communication. In the theoretical part of the thesis we determined the 
meaning of the term new media, social media and their role on the transformation of the 
consumer and his influence and also describe in more detail the social networking sites. 
The thesis describes in detail the social networking site Facebook and their tools for 
marketing communications. The empirical part of the work includes the research on 
consumer perceptions of marketing on the social networking site Facebook. 

Key words: social media, social networking sites, Facebook, marketing 
communications. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Sodobni potrošnik ni skoraj v ničemer več podoben potrošniku prejšnjih let. Nekoč 
so bili viri informacij omejeni, zato so potrošniki zaupali bližnjim prijateljem in 
sorodnikom ter verjeli enosmerni komunikaciji tržnikov. Dandanes potrošniki zaupajo 
tako bližnjim, kakor tudi anonimnim neznancem, ne zaupajo pa več motečim tržnim 
sporočilom masovnih medijev. Razlog je evolucija informacijske in komunikacijske 
tehnologije, ozaveščenost in izobraženost modernega potrošnika ter naraščajoč prodor 
internetne tehnologije na vseh področjih človeške dejavnosti.  

V zadnjih nekaj letih so tržniki priča nastanku novih medijev, v katerih vsebino 
ustvarjajo uporabniki (angl. user-generated content (UGC)) in jih poznamo tudi pod 
izrazom Splet 2.0 (angl. Web 2.0). Kakor pravi Suhadolc (2007, 19-20), tako kot 
vsakokrat prej tudi tokrat novi mediji ne bodo nadomestili tiska, radia ali televizije, 
bodo pa odprli nove možnosti komuniciranja, ki se od prejšnjih precej razlikujejo. 
Danes porabnik nadzoruje sporočila. Komunicira z drugimi uporabniki, ki vse pogosteje 
ne zaupajo več podjetjem, ampak raje »navadnim ljudem«, čeprav jih v večini primerov 
ne poznajo osebno in o njih vedo samo toliko, kolikor lahko preberejo na forumih, 
blogih ali v drugih oblikah družbenih medijev. 

V zadnjih nekaj letih so se družbena omrežja (angl. social networking sites) 
uveljavila kot zadnja v vrsti internetnih trendov in poti tržnega komuniciranja. Trenutno 
vsakodnevno po vsem svetu na stotine milijonov ljudi uporablja spletna družbena 
omrežja. Zatorej se morajo podjetja in njihovi tržniki, ki želijo imeti dovršen 
marketinško komunikacijski načrt, lotiti tudi komuniciranja na družbenih omrežjih, kjer 
potrošniki porabijo vedno več svojega dragocenega časa in ga namenijo le stvarem, ki 
jih zares zanimajo in z lahkoto pritegnejo. 

Vendar pa se morajo načrtovalci marketinškega komuniciranja zavedati, da veljajo 
za učinkovito komuniciranje na družbenih omrežjih posebna pravila glede na nov 
položaj uporabnikov. Zaradi tega želim posameznikom oz. podjetjem, ki jih podrobneje 
zanimajo družbena omrežja kot novo orodje za tržno komuniciranje, predstaviti eno od 
spletnih orodij novih medijev - Facebook, ki se v Sloveniji precej hitro širi. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je raziskati zaznavanje družabnega omrežja Facebook, 
kot novega medija za marketinško komuniciranje ter preučiti učinkovitost takšnega 
oglaševanja.  

Cilji teoretičnega dela naloge: 

− predstaviti nove medije in sodobnega potrošnika, 
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− preučiti orodja marketinškega komuniciranja na izbranem družbenem omrežju. 

Cilji empiričnega dela naloge: 

− analizirati zaznavanje marketinškega komuniciranja na Facebooku s strani 
uporabnikov izbranega družbenega omrežja, 

− ponuditi priporočila za učinkovito izrabo novih možnosti oglaševanja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

V teoretičnem delu sem uporabila deskriptivno metodo. Z njo sem predstavila nove 
medije, družbene medije ter njihovo vlogo na spremembe potrošnika in njegovega 
vpliva, družbeno omrežje in cilje tržnega komuniciranja. Uporabila bom metode 
analize, sinteze in kompilacije dostopne literature. 

V empiričnem delu sem potrebne podatke zbrala s pomočjo metode anketiranja. 
Uporabila sem spletno obliko anketnega vprašalnika, za katerega izpolnjevanje sem 
pridobiti 128 uporabnikov izbranega družbenega omrežja.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljam, da bodo podatki pridobljeni v empiričnem delu pripomogli k 
informiranju in ozaveščanju morebitnih bralcev o možnostih tržnega komuniciranja na 
družbenih omrežjih, s teoretičnim delom pa sem širše predstavila nove medije, 
predvsem družbeno omrežje Facebook, ki je v Sloveniji najbolj razširjeno. 

Kot sem predpostavljala, spletne ankete ni izpolnilo veliko število uporabnikov, ker 
sem raziskavo omejila na uporabnike omrežja v Sloveniji ter sem anketo poslala tistim 
ljudem, za katere sem vedela, da imajo profila na družbenem omrežju Facebook. Kljub 
majhnemu številu izpolnjenih anketnih vprašalnikov pa menim, da pridobljeni podatki 
odražajo resnične dejavnosti uporabnikov družbenega omrežja, saj so bila odstopanja od 
povprečnih odgovorov majhna. 

2 



2 NOVI MEDIJI IN SODOBNI PORABNIK 

2.1 Pojav novih medijev 

Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) je področje, ki se pospešeno 
preoblikuje in razvija že od dneva, ko je osebni računalnik postal ključni poslovni 
dodatek, torej v zgodnjih 80-tih. Evolucija IKT in naraščajoč prodor internetne 
tehnologije na vsa področja človeških dejavnosti skupaj z pomembnimi družbenimi, 
političnimi in demografskimi spremembami so nenehoma spreminjali dinamiko trga in 
vedenja potrošnikov v zadnjih petnajstih letih (Constantinides 2008, 215). V tistem času 
se je pojavil nov izraz; novi mediji. Novi mediji je izraz, ki s katerim se označuje pojav 
in razvoj digitalnih, računalniških in mrežnih informacij  ter komunikacijskih tehnologij 
v poznih letih 20. stoletja (Wikipedia 2009b). Med te uvrščamo: internet, računalniške 
igre, CD-ROM, DVD, interaktivna okolja, karkoli digitalnega ter nove tehnologije, ki so 
še v razvoju.  

Vsi novi mediji so v veliki meri spremenili navade, delo in komunikacijo med 
ljudmi. Najpomembnejši dejavnik spremembe je bil prihod interneta. Kotler (2004, 629) 
pravi: »Dandanes deluje internet kot vir informacij, vir zabave, komunikacijska pot, 
transakcijska pot in celo kot tržna pot. Uporabljamo ga kot prodajni center, televizijski 
sprejemnik, časopis, knjižnico ali telefon. Internet ponuja tržnikom in porabnikom 
priložnost za precej večjo interakcijo in individualizacijo.« Omogočil je povsem 
edinstveno interakcijo. Internet namreč nudi višjo stopnjo izbire načina komuniciranja 
in tudi obravnavanih tem (Škerlep 1998, 52). V zadnjih nekaj letih so tržniki priča 
nastanku novega medija, katerih vsebino ustvarjajo uporabniki (angl. user-generated 
content - UGC) in jih poznamo tudi pod izrazom Splet 2.0. 

2.2 Splet 2.0 in družbeni mediji 

Že od leta 2004 se uporablja izraz Splet 2.0, ki so ga v založniški hiši O'Reilly 
Media uporabili za naslov niza seminarjev na temo druge generacije spletnih storitev, ki 
omogočajo uporabnikom spletno sodelovanje in delitev informacij. Izraz se je uveljavil 
in kmalu postal popularen termin v tehničnih in trženjskih krogih (Suhadolc 2007, 22). 
Nova medijska orodja so značilna za novo generacijo Splet 2.0, ki omogoča sodelovanje 
in delitev informacij v realnem času (Weil 2006, 8-9). Čeprav izraz predlaga novo 
različico svetovnega spleta, se ne nanaša na posodobitev tehničnih specifikacij, ampak 
sprememb v načinih kako razvijalci programske opreme in končni uporabniki 
uporabljajo splet (Wikipedia 2009g). 

S terminom Splet 2.0 zajamemo širok spekter spletnih dejavnosti in spletnih orodij 
nove generacije, glavna značilnost katerih je sodelovanje uporabnikov. Mednje spadajo 
blogi, podcasti, wikiji, spletne skupnosti in podobno. Tehnologije Spleta 2.0 so 
omogočile, da je internet postajal vse bolj odprta in prilagodljiva platforma za izražanje 
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ter tako povzročil spremembe v sodelovanju uporabnikov. Poleg klasičnih so se pojavili 
še družbeni mediji (angl. social media) – množice uporabnikov se zbirajo in ustvarjajo 
vsebine, jih delijo med seboj in sodelujejo ter si pomagajo z informacijami in pri njihovi 
organizaciji. Bolj kot podjetjem in politikom zaupajo »navadnim državljanom«, 
ustvarjajo pa se tudi novi mnenjski vodje, ki imajo na uporabnike velik vpliv (Suhadolc 
2007, 22). Družbeni mediji (angl. social media) je izraz za vsebine ustvarjene s strani 
uporabnikov spleta, ki uporabljajo zelo dostopna in razširljiva spletna orodja za objavo 
svojih vsebin, mnenj, izkušenj itd. Družbeni mediji so premik v načinu kako ljudje 
odkrivajo, berejo in delijo novice, informacije in vsebine; z tehnologijo podpirajo 
človeško potrebo po družbeni interakciji tako, da spreminjajo prenos medijskih 
monologov (angl. one to many) v družbeni dialog (angl. many to many). Definirajo ga 
tudi kot demokratizacijo znanja in informacij tako, da spreminja ljudi iz potrošnikov 
vsebin (angl. content consumers) v proizvajalce vsebin (angl. content producers). 
Podjetja se nanašajo na družbene medije kot vsebino ustvarjeno s strani uporabnikov 
(angl. user-generated content (UGC) ali consumer-generated media (CGM)) (Wikipedia 
2009c).  

Večina bolj enostavno navaja, da naj bi termin družbeni mediji pod eno streho 
združilo vse, kar je nastalo v zadnjih letih in aktivno vključuje uporabnike (Pelicon 
2009) ter kot medij, kjer se zbirajo uporabniki in ustvarjajo vsebine, jih delijo med seboj 
in sodelujejo ter si pomagajo z informacijami in pri njihovi organizaciji (Iprom 2009). 

2.2.1 Vzpon družbenih medijev 

Dolgo preden je obstajal koncept marketinga so bili viri informacij omejeni. Edini 
vir informacij so bile govorice. Življenja ljudi so bila lokalizirana in edine informacije, 
ki so lahko vplivale na njihova življenja so bile dane s strani prijateljev, družine in 
morda moža na tržnici. Nato je prišla doba množičnih medijev; časopisi, radio, 
televizija so ponudila izpostavljenost vplivnežev, nedosegljivo starodavnim 
nadzornikom informacij. Novejši vpliv pa je bil vendarle še vedno profesionalen in je 
prihajal z vrha proti dnu – bralec, novinar, strokovnjak. Množični mediji so ponujali 
malo svojim potrošnikov v smislu priporočil: pisma bralcev ter klici na radio ali 
televizijo je bili najdlje, do koder je lahko potrošnikov vpliv dosegel ostale. Interakcije 
med ljudmi so ostale lokalizirane in osebne. Nato je prišel internet in pričela se je 
revolucija. V zgodnjih letih so oglasne deske, klepetalnice in doma narejene spletne 
strani, pomagale tistim z dobrim znanjem računalništva tako, da so lahko objavili svoje 
misli in mnenja. Nedavno pa so družbeni mediji, kot so blogi, družbena omrežja, slike, 
video in wikiji, uporabnikom omogočili objavo svojih prispevkov tako, da so družbene 
medije sprejeli sto tisoče milijonov ljudi po celem svetu (Universal McCann 2008). 
Razlogov za eksponentno rast in vzpona družbenih medijev je zato veliko. Splošno 
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znano in že davno raziskano je, da ljudje klasičnim medijem ne zaupajo več in raje 
poiščejo informacije podane s strani ostalih uporabnikov svetovnega spleta.  

Internet je od svojega nastanka dalje omogočal potrošnikom, da ustvarjajo vsebino 
na način, ki pred tem ni bil nikoli mogoč v dobi masovnih medijev, kjer so televizija, 
radio in časopisi pripadali strokovnjakom. Splet je zmanjšal ovire za produkcijo in 
vsakomur, z željo ustvarjanja vsebine in deljenja misli ter mnenj, odprl distribucijske 
kanale. 

Tabela 2.1 Vrste in značilnosti medijev 

Vrste in značilnosti medijev Tisk Radio TV Plakat Internet 

posreduje besedilo da ne da da da 

posreduje grafiko da ne da da da 

posreduje zvok ne da da ne da 

posreduje gibljivo sliko ne ne da ne da 

informacije lahko spremljamo 
kadar hočemo da ne ne ne da 

informacije lahko trajno 
shranimo da da da ne da 

prejemnik lahko posreduje 
povratno informacijo ne ne ne ne da 

prejemnik samostojno izbira 
informacijo da ne ne ne da 

odziv prejemnikov lahko merimo 
takoj ne ne ne ne da 

Vir: Habjanič in Ušaj Hvalič 1998. 

V začetnih letih je to zahtevalo tehnično znanje, izkušnje in znatne naložbe v 
računalniško opremo, zato je bil vpliv omejen na čudaške (angl. geek) skupnosti. 
Vendar so v zadnjih nekaj letih ovire izginile, tako da je vsebina in mnenje s strani 
potrošnika eksplodiralo zaradi pojava množičnega trga platform družbenih medijev kot 
so YouTube, Blogger in MySpace. Eksplozija družbenih medijev je ustvarila milijone 
kreatorjev vsebin, kar prikazuje graf raziskave (z naslovom Kdaj smo pričeli zaupati 
neznancem? Kako nas je internet spremenil v vplivneže) agencije Universal McCann, ki 
je izvedla raziskavo med 17.000 aktivnimi uporabniki interneta (vsakodnevno ali vsaj 
vsak drugi dan uporabljajo internet) iz 29-ih držav, starih od 16 do 54 let. Spodnji graf 
prikazuje obsežno rast uporabe družbenih medijev v zelo kratkem obdobju, v katerem 
so se uporabniki postopno iz pasivnih kupcev spremenili v aktivne ustvarjalce. Delež 
tistih, ki imajo svoj blog je z 28 % zraslo na 44 %, profil na spletnem družbenem 
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omrežju z 27,3 % na 57,5 % ter nalaganje video posnetkov na spletne strani za deljenje 
posnetkov (npr. YouTube) z 10 % na 42 % (Universal McCann 2008, 11). 

Slika 2.1 Rast uporabe družbenih medijev 

 
Vir:  Universal McCann 2008. 

Družbeni mediji so popolnoma ločeni od tradicionalnih medijev, kot so časopisi, 
televizija in film. Kakor pravi mag. Postružnik (2007, 6): »Ljudje že od nekdaj želijo 
sodelovati pri odločitvah, dogodkih, dejanjih. In noben medij ne zmore bolje ljudem 
dati takšnega občutka kot internet. Nikjer drugje ni mogoče v živo, v realnem času, tako 
rekoč takoj nekaj trditi ali na neko trditev odgovoriti s pisano in izrečeno besedo ter ob 
tem naložiti še filmček.« Poleg tega so družbeni mediji relativno poceni orodja, ki 
vsakomur omogočajo objavo določene vsebine in dostop do informacij, medtem ko 
potrebujejo tradicionalni mediji znaten finančni kapital za publikacijo svojih sporočil 
(Wikipedia 2009c). Prav zaradi svojih lastnosti, interaktivnosti ter enostavnosti so 
orodja družbenih medijev postala svetovno rabljena, saj omogočajo posameznikom 
deljenje mnenj in izkušenj, povezovanje z ljudmi s skupnimi interesi in enostavno 
iskanje informacij. Kakor pravita Micek in Micek (2006, 58): »Novi trg družbenih 
medijev poganjajo psihologija, sodelovanje in zadostitev globokih človeških potreb po 
povezovanju, komuniciranju in interakciji. Vse to pa nakazuje, da je ta pojav neustavljiv 
trend in ne tehnologija, kajti v okolju družbenih medijev ni najpomembnejša 
tehnologija, temveč mišljenje.« 

2.2.2 Oblike družbenih medijev 

Izraz družbeni mediji je zelo širok pojem, ki združuje najrazličnejše oblike, 
tehnologije, orodja, aplikacije, platforme, družbena omrežja itd. Wikipedija loči 
družbene medije glede na vrsto uporabe v pet skupin: komunikacijske, kolaboracijske, 
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multimedijske, za objavo ocen in mnenj ter za namen zabave (Wikipedia 2009c). 
Družbene medije lahko delimo tudi na šest osnovnih vrst: spletna družbena omrežja, 
blogi, wikiji, podcasting, spletni forumi, vsebinske skupnosti (angl. content community) 
in mikrobloganje (Mayfield 2008, 6). Spletna družbena omrežja bom podrobneje opisala 
v sledečih poglavij. Blog, okrajšava angleškega izraza Weblog, je spletna stran, ki deluje 
kot spletni dnevnik, kamor avtor zapisuje svoja mišljenja in informira javnost v zvezi z 
različnimi dogodki, spoznanji in rezultati. Spletno mesto je pogosto osveženo, zapisi pa 
se pojavljajo v obratnem kronološkem vrstnem redu, torej se najnovejši pojavijo kot 
prvi. Postali so pomemben digitalni medij, ki raste z občutno eksponentno rastjo 
(Herring idr. 2004, 1-5). Mikro-bloganje je posebna oblika bloganja, ki omogoča 
uporabnikom preprosto objavljanje kratkih sporočil (do 200 znakov). Sporočila lahko 
uporabniki vpisujejo prek interneta, mobilnega telefona (z SMS sporočilom), MSN 
Messengerjem ali drugih servisov za komunikacijo. Funkcija mikrobloga, ki se imenuje 
sprememba statusa (angl. status update), uporabljajo tudi spletna družbena omrežja, 
med drugim MySpace in Facebook. Trenutno najbolj priljubljena spletna stran ua 
mikro-bloganje je Twitter (Wikipedija 2009b). Wiki je strežniški program, ki 
uporabnikom omogoča prosto ustvarjanje in urejanje spletnih strani s spletnim 
brskalnikom. Izraza wiki in WikiWiki označujeta poseben tip zbirke hipertekstovnih 
spisov ali skupinskega programja, s katerim je izdelana. Take spletne strani ljudem 
dovoljujejo dodajanje vsebin ali urejanje podatkov ter tako delujejo kot skupinski 
dokument ali podatkovna baza. Najbolj znan wiki je Wikipedija, ki je prosta 
enciklopedija, katera ima več kot deset milijonov člankov v 260 jezikih (Wikipedija 
2009c). Podcasting, lahko tudi webcasting ali videocasting, je skupina tehnologij, ki 
omogoča prenos zvočnih ali video datotek preko interneta do končnih uporabnikov. 
Avtorji datoteke pogosto objavljajo, uporabniki pa se lahko nanje naročijo preko RSS1 
virov (Suhadolc 2007, 84). Spletni oz. internetni forum je spletno mesto za izmenjavo 
mnenj o vsebinsko izbrani tematiki (Slovensko društvo Informatika 2009). Uporabniki, 
ki sodelujejo na internetnem forumu lahko gradijo vezi med seboj, poleg tega se lahko 
okoli določene teme razprave zlahka oblikujejo interesne skupine (Wikipedia 2009a). 
Vsebinske skupnosti so spletne skupnosti, ki organizirajo in delijo posebne vrste vsebin. 
Najbolj popularne skupnosti so take, kjer uporabniki delijo svoje fotografije (Flickr), 
označijo socialne zaznamke2 (del.icio.us) ali delijo video posnetke - YouTube 
(Mayfield 2008, 6).  

                                                 
1 RSS pomeni zares preprosto zbiranje (angl. Really Simple Syndication) in je način 

distribucije vsebin, ki ga uporabljajo spletne strani, ki nudijo novice in spletni dnevniki. 
2 Zaznamek spletne strani, ki ga organizirajo na podlagi metapodatkov (značk) v neko 

javno dostopno strukturo na spletu, in ga tako delijo z drugimi uporabniki (Slovensko društvo 
Informatika 2009) 
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Poleg opisanih vrst Mayfield meni, da se lahko, kot družbeni medij, uvrstijo tudi 
virtualni svetovi. Virtualni splet spada v bistvu med družbena omrežja, vendar ga 
nekateri zaradi tako različne narave od preostalih družbenih medijev ločijo. Virtualni 
svet je računalniško simulirano okolje, ki ga uporabniki naseljujejo in uporabljajo preko 
avatarjev (Wikipedia 2009f). Avatar je lutka ali ikona igralca, ki predstavlja, kdo in kje 
je v virtualnem svetu (Slovensko društvo Informatika 2009). Najbolj znan virtualni svet 
je Second Life. Kot pravi Mayfield: »Glede na to, da Second Life spodbuja ustvarjanje 
skupnosti in socialno interakcijo, ga nekateri uvrščajo v družbene medije, vendar, kakor 
je aktualno ob vedno novih oblikah spletnih medijev, ga lahko uvrščamo tudi posebno 
kategorijo.« 

2.3 Navadni porabniki postajajo vplivneži 

Dandanes ima lahko spletno mesto kdorkoli. Vsebino lahko objavi v nekaj minutah, 
za to ne potrebuje nikakršnih posebnih znanj in pri tem nima nobenih stroškov. Tako 
enostavno ni samo lastništvo spletnega mesta. Množice imajo zdaj možnost, da 
proizvajajo video in avdio vsebine brez drage opreme ali posebnega znanja. Svoje 
stvaritve lahko predstavljajo na svojem spletnem mestu ali na enem od številnih spletnih 
mest, namenjenih izključno izmenjavi tovrstnih dosežkov (Holtz 2007, 8). Tehnologija 
daje posameznikom moč. Moč, da sami poiščejo informacije, da jim ni treba slepo 
verjeti podjetjem, ampak se lahko sami prepričajo, kaj je res in kaj ni, tako da vprašajo 
tiste, mnenjem katerih zaupajo (Suhadolc 2007, 20). Družbeni mediji – blogi, družbene 
mreže, podcasti, wikiji in podobno – so povprečnemu človeku omogočili, da pove svojo 
zgodbo, da je slišan in da sooblikuje skupnosti (Holtz 2007, 9). 

Rezultat vzpona družbenih medijev ter spremembe, ki jih prinaša, je pojav 
ekonomije priporočanja (angl. influence economy), v kateri so ključni ljudje, ki so z 
novimi mediji pridobili določen vpliv. Nekateri pridobijo lahko prek družbenih medijev 
tako močan vpliv, da vplivajo celo na tradicionalne medije. Kakor pravi Suhadolc 
(2007, 24): »Danes lahko vsak posameznik, ki ima blog, postane medij. Tako podjetja 
ne komunicirajo več samo z novinarji, ampak še z vplivnimi posamezniki v blogosferi.« 
Nov trend je raziskala agencija Universal McCann. Študija kaže, da je prišlo do petih 
temeljnih sprememb, ki se jih morajo zavedati vse blagovne znamke in tržniki: 

− Vsakdo lahko vpliva na vsakogar; uporabniki sedaj zaupajo tujcem toliko kot 
svojim najbližjim prijateljem. 

− Prijateljstvo ni več lokalno ali le »iz oči v oči«; postaja oddaljeno in 
virtualizirano. 

− Vsakdo je postane vplivnež; moč vplivanja ne pripada več samo 
strokovnjakom. Ideja, da živimo v poenostavljenem svetu, kjer obstaja majhna 
skupina vplivnežev, ki narekujejo dnevni red vsem ostalim, je napačna 
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zahvaljujoč prihodu družbenih medijev in digitalne tehnologije. Dandanes vsi 
širijo vpliv, z namenom ali brez.  

− Novi veliki vplivneži se dvigajo iz množice; Vsi potrošniki niso enako vplivni. Z 
spletnimi orodji družbenih medijev se je ustvarila nova skupina t. i. velikih 
vplivnežev. 

− Nov vplivenjski ekosistem je temeljito spremenil način kako ljudje nakupujejo 
izdelke in storitve; Obstaja nova raven transparentnosti in resnice, ki jo morajo 
spoštovati vse javne ustanove, podjetja in blagovne znamke. 

Naraščajoč vzpon družbenih medijev in digitalizacija omrežja prijateljev je odprlo 
veliko število novih kanalov vpliva, ki uporabnikom omogočajo, da jih lahko ostali 
slišijo tako v osebni mreži ali pomembneje, da jih lahko sliši širša publika. Prispevek 
uporabnikov na splet je postala norma. Posledica tega je, da vsa spletna mesta skušajo 
vključiti družbene vidike, ki spodbujajo vložek potrošnikov in interakcijo, zato sedaj 
obstaja veliko več načinov za deljenje mnenj, kot prikazuje slika 2.1. 

To nas pripelje do končnega poudarka: nadzora ni več. Da podjetja lahko 
učinkovito sodelujejo v pogovoru – z avtentičnim glasom, ki se zaplete v pogovor in 
sodeluje – morajo opustiti nadzor nad sporočili. Saj ga dejansko nikoli niso imela, toda 
omejena zmožnost občinstva za komuniciranje je pomagala ustvariti utvaro nadzora. 
Blogi in druga orodja družbenih medijev so pripomogla, da se je utvara razblinila (Holtz 
2007, 10). 
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Slika 2.1 Kanali vpliva potrošnika - doba množičnih medijev proti dobi 
družbenih medijev 

Doba množičnih medijev 
Pogovor iz oči v oči 

Telefonski klic 
Pogovor s prodajalcem v trgovini 

Nasvet strokovnjaka 
Pisma bralcev 

Klic na; TV oddajo /radio 
   

Doba družbenih medijev 
Pogovor iz oči v oči Osebni blog Komentarji na blogih 

Telefonski klic Stran na družbenem omrežju Komentarji na spletnih 
straneh 

Pogovor s prodajalcem v 
trgovini Widgets3 Virusna elektronska 

sporočila 

Nasvet strokovnjaka Spletna stran za objavo 
posnetkov (npr. YouTube) Spletne strani za dražbe 

Pisma bralcev Spletna stran za objavo slik 
(npr. Flickr) 

Seznami želja (Amazon) 
(angl. wish lists) 4

Klic na; TV oddajo /radio Klepetalnice Ocene na spletnih trgovinah 
SMS Oglasne deske Revizije na spletnih straneh 

Elektronska pošta Socialni zaznamki Spletne strani za primerjavo 
cen 

Instant Messenger Klepetalnica 
Spletne strani za družabno 
nakupovanje (angl. social 

shopping sites)5

Vir: Universal McCann 2008. 

 

                                                 
3 Widget (priloga 3) je mala aplikacija, ki je ponavadi v obliki majhnega okenca, ki si ga 

uporabnik namesti na namizju računalnika, na osebnem Facebook profilu ali na mobilnem 
telefonu in nudi najrazličnejše informacije ali zanimive vsebine. Podjetja ga uporabljajo za 
posreden marketing. 

4 Uporabnik ima na določenih spletnih straneh (npr. Amazon) možnost izpolniti Seznam 
želja (seznam željenih izdelkov) ter ga deliti z družino ali prijatelji.  

5 Spletno družabno nakupovanje je zmes e-trgovine in tradicionalnega nakupovanja, kjer 
potrošniki nakupujejo v okolju družbenega omrežja podobnega Facebooku in si hkrati 
izmenjujejo mnenja. 
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3 DRUŽBENA OMREŽJA 

3.1 Splošno o družbenih omrežjih 

V slovenskem jeziku še vedno ni enotnega izraza za »social networking sites«, za 
katerega se trenutno uporablja številne različice, kot so spletna socialna omrežja, spletne 
mreže, socialne spletne skupnosti, družabna omrežja, družbene spletne strani, družbena 
omrežja. 

Družbena omrežja oz. spletne skupnosti (angl. social networking websites) je velika 
skupina ljudi, ki se zbere skupaj na spletu. Znotraj te skupine pa so predstavniki 
podskupin. Spletne skupnosti vsebujejo tudi diskusije, forume, izobraževanje, 
multimedijske datoteke in bloge. Bistvo teh skupnosti je sodelovanje (Micek in Micek 
2006, 55). Podjetja kot so Facebook, MySpace, LinkedIn, so najbolj poznane 
organizacije, ki preko spleta nudijo storitve družbenega mreženja (angl. social network 
service).  

Storitve za družbeno mreženje se osredotočajo na izgradnjo spletnih skupnosti 
ljudi, ki delijo enake interese in/ali aktivnosti, ali ki jih zanima raziskovanje interesov in 
aktivnosti drugih uporabnikov. Večina družbenih omrežij je spletnih in nudijo raznolike 
poti interakcije uporabnikov, kot so elektronska pošta in storitve instant sporočanja. 
Družbena omrežja so ustvarila nove poti komunikacije in izmenjave informacij. 
Družbena omrežja trenutno redno uporablja milijone ljudi in zdi se, da bo postalo 
družbeno mreženje na spletu trajen del vsakodnevnih aktivnosti (Wikipedia 2009d).  

Kot pojasnjuje Oblak Črnič (2008):  

»Z vidika dostopnosti so spletna mesta socialnih mrež zanimiva že zato, ker 
omogočajo komuniciranje med nenehno razširjajočimi se krogi stikov, ki so sestavljeni iz 
že obstoječih družbenih vezi. Med t. i. prijatelje se povezujejo znanci, kolegi, sodelavci, 
sošolci, celo sorodniki, ki se bodisi poznajo še iz preteklih življenjskih zgodb ali iz povsem 
svežega vsakdana, ko so v neposrednih stikih. Spletno družbeno omrežje je zato v 
izhodišču nov in razmeroma preprost mehanizem za ohranjanje vezi, ki se zlahka razširi v 
ploden poligon za gradnjo povsem novih poznanstev in različnih medsebojnih odnosov, 
tako na individualni kot kolektivni ravni. Poleg Facebooka obstajajo še druga priljubljena 
spletna socialna omrežja, kot sta MySpace in Bebo, ki so ju za svoja vzeli mlajši 
uporabniki. V Evropi je denimo avgusta 2006 MySpace obiskalo 6,6 milijona najstnikov, 
starih med 12 in 17 let. Zanje je svet na spletu še posebno fascinanten, saj predstavlja 
»njihov« svet, dostopen in viden njihovim vrstniškim skupinam bolj kot nadzoru odraslih. 
Ta svet je vznemirljiv, dojemajo ga kot razmeroma varnega, da lahko izpeljejo zahtevne 
naloge adolescentne dobe - konstruirajo, eksperimentirajo in predstavljajo t. i. reflektirani 
projekt o sebi znotraj danega družbenega konteksta.«  
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3.2 Družbeno omrežje Facebook 

3.2.1 Splošno o Facebooku 

Ustanovitelj Facebooka je Mark Zuckerberg, ki je spletišče izdelal kot študent na 
univerzi na Harvardu. Na začetku so lahko bili člani spletnega mesta le študentje 
harvardske univerze, kasneje pa so lahko člani postali še študenti ostalih univerz, dijaki 
ter vsi, stari več kot 13 let. Družbeno omrežje ima trenutno več kot 250 milijonov 
aktivnih uporabnikov po celem svetu, od tega je 358.000 uporabnikov iz Slovenije. Že 
od ustanovitve dalje Facebook beleži eksponentno rast uporabnikov. Zanimiv je 
podatek, da najhitreje narašča vpis uporabnikov starih od 35 let dalje (Wikipedija 
2009a). 

Slika 3.1 Rast števila Facebook uporabnikov 

 

   Člani Facebooka 
     V milijonih 

Vir: Facebook 2009. 

Facebook je brezplačno spletno družbeno omrežje ustanovljeno leta 2004 v zasebni 
lasti podjetja Facebook, Inc. Brezplačen dostop do strani omogoča uporabnikom, da se 
povežejo na eno ali več omrežij6 temelječ na regiji, mestu, delovnem mestu ali šoli. 
Članstvo v določenem omrežju daje uporabnikom dovoljenje za ogled večine profilov 
tega omrežja in pridružitev k večini skupin zato, da lažje komunicirajo in spoznavajo 
nove ljudi iz istega omrežja. Uporabniki lahko na svoj spisek dodajajo prijatelje, jim 
pošiljajo sporočila ter upravljajo s svojim profilom, s katerim ljudem v svojem omrežju 
sporočajo novosti ali druge informacije o sebi (Facebook 2009). Najosnovnejši opis 

                                                 
6 Na Facebooku so prisotna številna omrežja na katera se lahko uporabnik prijavi in izbere 

kateremu bo pripadal. 
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navaja že vstopna stran družbenega omrežja: »Facebook ti pomaga ohranjati stike in 
deliti podatke z ljudmi iz tvojega življenja.« Tudi ime spletišča izhaja iz brošure 
razdeljene novim študentom na ameriških univerzah, kjer upodabljajo člane 
univerzitetnih skupnosti, kot pomoč pri spoznavanju drugih ljudi na kampusu. 

3.2.2 Opis storitev Facebooka 

Večina Facebookovih storitev je nastala z namenom, da bi uporabnike povezala z 
ljudmi, s katerimi bi radi ohranili stike. Ne glede na to, ali so ti ljudje najbližji prijatelji, 
sorodniki, sodelavci ali kaj drugega, jih na Facebooku označujejo pod skupnim imenom 
»prijatelji«. Zaradi tega je Facebook grajen tako, da uporabnik čim enostavneje poišče 
iskane informacije ali ljudi ter vsebino deli s prijatelji, saj sta to ključni sestavini, zaradi 
katere Facebook deluje in ga ljudje vsakodnevno uporabljajo. Prva sestavina povleče 
drugo za seboj, saj mreža ne obstaja brez ljudi, ljudi pa ni, če ni vsebine, ki bi je bilo 
vredno deliti. 

Facebook je uspešen zato, ker ne miruje. Od ustanovitve dalje skušajo, tudi s 
pomočjo uporabnikov, ljudem ponuditi storitve in posodobitve, za olajševanje 
komunikacije in organizacije svojega omrežja. Zato se nenehoma razvijajo in 
prenavljajo, tudi zaradi tega, da ostajajo konkurenčni.  

Uspeh spletne skupnosti Facebook [...], gre najbrž pripisati akademskim koreninam, 
saj se je razvila iz študentsko-univerzitetnega okolja v ZDA in omogočila hitro širitev 
navzven. Vendar tisto, kar je to družbeno omrežje naredilo zares veliko, ni toliko 
povezano s študenti kot s tem, da je izjemno privlačno tudi ženskam, je v osnovi zelo 
enostavno za uporabo, zaradi uporabe spletnih dodatkov oziroma aplikacij ter odprte 
platforme pa je v razvojnem smislu praktično brez omejitev. Poleg osnovnih 
funkcionalnosti (postavitev profila, iskanje prijateljev, itd.) so pri Facebooku namreč 
platformo razvili tako, da se jo da razširjati s programskimi dodatki, ki jih tu imenujejo 
aplikacije (Ocvirk 2007). Facebook platforma določa okvir za razvijalce programske 
opreme, ki ustvarjajo aplikacije na Facebooku. Aplikacije so programski dodatki, ki si 
jih lahko uporabnik namesti na profilu. Ob vpisu ima uporabnik avtomatično na voljo 
slednje osnovne aplikacije; Slike, Zapiski, Dogodki, Skupine, Povezave in Video. Več o 
aplikacijah bom predstavila v naslednjih poglavjih.  

Nekateri imenujejo Facebook kar socialni operacijski sistem. Možnosti razvoja so 
namreč neslutene. S tem, ko so sprostili možnost ustvarjanja aplikacij drugim 
izvajalcem, oziroma programerskim hišam, so pri Facebooku dejansko naredili nekaj 
podobnega kot je pred leti naredil Microsoft. Platforma in osnovne programske 
aplikacije so bile njihove, hkrati pa so dali možnost zaslužka drugim programerskim 
hišam, da so lahko izdelovale in prodajale aplikacije za njihov operacijski sistem 
(Ocvirk 2007). 
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3.2.3 Opis spletne strani Facebook 

Z vstopne stran Facebooka lahko uporabnik enostavno dostopa do vseh pomembnih 
povezav (priloga 3). Vstopna stran Facebooka je središče vsega dogajanja. Facebookova 
poenostavljena navigacija nudi uporabnikom preprost dostop do jedrnih funkcij spletne 
strani, ki imajo vidno mesto na vrhu; Domov, Profil, Prijatelji in Prejeto.  

Zavihek Domov uporabnika pripelje nazaj na vstopno stran. Zavihek Profil vsebuje 
vse informacije o uporabniku, ki si jih lahko ogledajo prijatelji in ljudje iz istega 
omrežja. Zavihek Prijatelji uporabniku omogoča upravljanje in iskanje prijateljev na 
Facebooku, v zavihku Prejeto pa si lahko uporabnik ogleda obvestila, prispelo in 
poslano pošto. Poleg jedrnih funkcij na levi strani, sta na desni še zavihka Nastavitve ter 
Odjava. V spodnji vrstici spletne strani je še zavihek Aplikacije, ter spisek aplikacij, ki 
jih uporabnik največ uporablja. V desnem kotu pa spletna stran prikazuje prijatelje, ki 
so trenutno prijavljeni. Ob kliku na njihovo ime si lahko s prijatelji, ki so v tistem 
trenutku prijavljeni na spletni strani, uporabnik tudi dopisuje. 

Marca leta 2009 je Facebook ponovno uporabnikom ponudil novo različico, v 
kateri so posodobili vstopno stran z željo, da bi uporabnik lažje sledil dogodkom svojih 
znancev s pomočjo filtriranja.  

Slika 3.2 Facebookov filter na vstopni strani 

 
Vir: Facebook 2009. 

Slika kaže Facebookov filter na domači strani. Zaradi preglednosti in praktičnosti je 
levi stolpec nove vstopne strani posvečen filtrom. Uporabnik lahko naredi različne 
sezname ljudi (npr. družina, sodelavci, kraj bivanja ...) in aplikacij. Filter omogoča tudi 
vnaprej nastavljeno filtriranje Strani ali le ogled profilov s spremembami stanja. Tako 
torej se uporabniku, s klikom na določen filter, na toku prikažejo le osebe, aplikacije ali 
ostalo z določenega seznama. Poleg tega se objave na domači strani prikazujejo v 
realnem času, uporabniku pa ponujajo več nadzora na njegovem uporabniškem računu 
(Facebook 2009). 
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Vendar ima Facebook eno lastnost, ki ga razlikuje od drugih družbenih omrežij. To 
je tekoč seznam spletnih interakcij, znano kot Novice (angl. News Feed) in hkrati 
največji razlog, zaradi katerega želijo podjetja oglaševati na Facebooku. 

Slika 3.3 Novice na vstopni strani 

 
Vir: Facebook 2009. 

Vsak uporabnik Facebooka ima dvoje strani Novic. Prvo so osebne novice ali Zid, 
ki se nahaja na strani uporabniškega profila. Kadarkoli uporabnik kaj posodobi, 
komentira ali objavi posnetek, se interakcija oz. dejanje shrani na seznamu v namen 
pregleda dejanj uporabniku. Te spremembe se shranijo tudi na drugem mestu, na 
Novicah, ki pa so objavljene na vstopni strani oz. prvi strani ob prijavi na spletno mesto. 
Novice na vstopni strani vsebujejo vse interakcije uporabnikovih prijateljev z ostalimi 
uporabniki.  

Ustanovitelj Facebooka vsoto teh interakcij imenuje tok (angl. stream). Za razliko 
od Googla, ki uporablja zapletene algoritme, da bi uporabniku ponudil oglase na podlagi 
iskane besede (besedne zveze), Facebook uporabnikom pomaga vzdrževati njihove 
Novice. Podatki, ki se prikažejo je delno rezultat nadzora uporabnikov, ki ga nastavijo 
in določijo v njihovih nastavitvah zasebnosti ter povratne informacije, ki jo posredujejo 
Facebooku. Facebook lahko tudi spremlja obnašanje uporabnika, torej če Facebook 
opazi, da le-ta porabi veliko časa na oboževalski strani določenega zvezdnika, npr., bo 
uporabniku pričel pošiljati več informacij o tej slavni osebnosti. 

Ni potrebno posebej omenjati, da bi tržniki zelo radi izkoristili take informacije. 
»Če je v sobi 150 milijonov ljudi, bi verjetno morali biti v tej sobi,« pravi Narinder 
Singh, glavni direktor razvojnega oddelka podjetja Appirio, ki pomaga velikim 
podjetjem, kot so Dell ali Starbucks, pri iskanju načinov za povezovanje z uporabniki na 
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spletu. »Ta nabor ljudi je preveč privlačen in število skupnosti preveliko, da ga podjetja 
ne bi upoštevala.« (Hempel 2009) Novice na vstopni strani so, zaradi opisanih lastnosti, 
odličen vir za virusni marketing, ki je primaren način marketinga na Facebooku 
(Hempel 2009). Več o virusnem marketingu bom predstavila v naslednjem poglavju  

Slika 3.4 Facebookov stolpec Vroče na vstopni strani 

 
Vir: Facebook 2009. 

Nov dodatek nove vstopne strani je še stolpec Vroče na desni strani vstopne strani. 
Stolpec Vroče uporabniku prikazuje novosti prijateljev skozi daljše časovno obdobje, v 
nasprotju s tokom, ki prikazuje trenutnega dogajanja. Vroče vsebuje slike, zapiske in 
druge vsebine, ki jih uporabnik morda ne želi spregledati. V stolpec Vroče se uvrstijo 
vsebine, katere so drugi uporabniki komentirali, dogodki, ki se jih bodo njihovi prijatelji 
udeležili ter Skupine ali Strani, na katere so se prijatelji včlanili (Facebook 2009). 

3.3 Nezaupanje in prihodnost Facebooka 

3.3.1 Vprašanja varnosti 

Nekaj zaskrbljenosti se je pojavilo glede uporabe Facebooka, glede njegovega 
nadzora ter glede podatkovnega rudarjenja.7 Govorilo se je o možnosti zlorabe 
Facebooka, zagovorniki privatnosti pa so kritizirali trenuten dogovor strani glede 

                                                 
7 Podatkovno rudarjenje je sistematično iskanje informacij v veliki količini podatkov. 
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varnosti. Pravilo glede tega pravi, da lahko Facebook uporabi tudi informacije 
uporabnikov, ki so dobljene iz drugih virov (npr. iz drugih spletnih strani, kot so blogi, 
časopisi, servisi za neposredno sporočanje ...). Facebook je uporabnikom zagotovil, da 
njihov naslednji dogovor glede privatnosti ne bo vseboval del o zbiranju informacij ter 
zanikal, da se informacije uporabnikov zbirajo tudi za CIA (Wikipedija 2009a).  

Februarja 2009 je veliko prahu dvignil Facebookov umik odstavka iz pogojev 
uporabe, ki je zagotavljal, da z izbrisom profila tej družbi prenehajo veljati pravice do 
vseh objavljenih materialov. Spremembo so po napadu deset tisočev uporabnikov hitro 
preklicali. Družba sicer zatrjuje, da ne bi v nobenem primeru zlorabila objavljenih 
informacij svojih članov, pa tudi, da si materiala svojih uporabnikov ne lasti (B. S. 
2009). Težava nastaja predvsem zato, ker mora deloma družba imeti določene pravice, 
da lahko ponuja storitev deljenja uporabnikove vsebine z njegovimi prijatelji, z druge 
strani pa se uporabniki, ki jih nenehoma opozarjajo na pomen zaščite osebnih podatkov 
in intelektualne lastnine, bojijo za izgubo le-teh ter zato težko zaupajo podjetjem.  

Vendar Facebook že od leta 2008 omogoča, da uporabnik sam nadzira dostopnost 
oz. vidnost svojih osebnih informacij ter po želji izključi možnost, da bi se uporabnikov 
profil pojavil med zadetki pri poimenskem iskanju na spletnih brskalnikih. O varnosti 
osebnih podatkov na Facebooku se lahko uporabnik pouči tudi na spletni strani 
Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije. 

Podjetja, ki z uporabo aplikacij na Facebooku pridobijo določene uporabnikove 
informacije, pa morajo biti pazljiva pri uporabi pridobljenih osebnih podatkov. Pirc 
Musarjeva pravi, naj podjetja pazijo na to, da imajo za pridobivanje in nadaljnjo 
obdelavo osebnih podatkov pravno podlago.  Ker v tem primeru obdelava osebnih 
podatkov ni urejena v zakonu, je ustrezna pravna podlaga za obdelavo osebna 
privolitev, posebno pozornost pa je treba nameniti tudi namenu rabe. Če bodo namreč 
podjetja podatke uporabljala npr. za namen neposrednega trženja, morajo spoštovati 
določbe zakonodaje, ki ureja to področje (poleg Zakona o varstvu osebnih podatkov so 
lahko relevantne tudi določbe Zakona o varstvu potrošnikov in Zakona o elektronskih 
komunikacijah) (Mavsar 2008). 

Ustanovitelj Facebooka, Mark Zuckerberg je priznal še eno napako – to je, da niso 
premislili vsega, ko so uvajali orodja, namenjena oglaševalcem. »Beacon smrdi,« je 
sredi precej umirjenega intervjuja z ustanoviteljem Facebooka, 24-letnim Markom 
Zuckerbergom, zakričal nekdo iz publike. Mark Zuckerberg se je zahvalil in kasneje 
priznal, da so se pri uvedbi Facebook Beacona8 res nekoliko prenaglili. Dodal je celo, 
da so naredili mnogo napak, tako v razvoju, kot v komuniciranju z uporabniki in to 
skušal upravičiti z mladostjo podjetja (Pikon 2008). 

                                                 
8 Facebook Beacon je aplikacija, ki oglaševalcem omogoča vpogled v osebne podatke 

uporabnikov, s čimer lahko oglašujejo bolj neposredno. 
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3.3.2 Prihodnji razvoj Facebooka 

Facebook spletno stran od njene ustanovitve dalje nenehoma razvijajo in 
prenavljajo, ker želijo svojim uporabnikom ponuditi čim boljšo in hkrati enostavno 
storitev. Zato je načrtov ter vizij veliko. 

»Lepljivost« spletne strani je ključni del načrta ustanovitelja, s katerim želi zgraditi 
spletno različico odnosov, ki jih imajo uporabniki v resničnem življenju. Offline ljudje 
naletijo na prijatelje ter se nato ure in ure pogovarjajo o novostih. Z družino preletijo 
stare fotografije. Se včlanijo v klube. Facebook vse to omogoča v digitalni obliki. Poleg 
tega je običajno, da se ljudje drugače prikažejo različnim ljudem v svojem življenju: 
stran, kjer se nezavirano hecajo z bližnjimi prijatelji, seveda ni primerna za sodelavce v 
pisarni – ali za mame ali none, ki se v naraščajočem številu prijavljajo na Facebook. 
Osnovna orodja kontrole zasebnosti trenutno omogočajo delitev različnih stopenj 
informacij s prijatelji, vendar ustanovitelj razlaga, da želi uporabnikom ponuditi 
možnost, da lahko oseba na svojem profilu kaže različne obraze svoje osebnosti glede 
na vrsto prijateljstva. 

Njegov končni cilja pa je, da Facebook postane svetovno standardizirano 
komunikacijsko (in marketinško) orodje. Napoveduje, da bo lahko uporabniški profil 
oz. identiteta na Facebooku preprosto postala uporabniška vstopna točka v digitalni 
svet. Ustanovitelj razlaga tudi, da je še vedno intenzivno osredotočen na cilj 
povezovanja celotnega sveta na Facebooku, le da sedaj njegova vizija presega spletno 
stran kot digitalni imenik. Postal naj bi enakovreden telefonu: primarno orodje za 
komunikacijo na delu in za užitek. Obenem bo postalo osrednje mesto, kjer bodo člani 
organizirali zabave, shranjevali fotografije, iskali službo, gledali posnetke in igrali 
igrice. Sčasoma bodo lahko svojo identiteto na Facebooku uporabili kot spletno geslo za 
dostop na spletne strani ali spletne forume, ki zahtevajo osebno identifikacijo. Z drugimi 
besedami bo Facebook mesto, v katerem ljudje živijo svoje digitalno življenje (Hempel 
2009). 
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4 FACEBOOK KOT NOVO ORODJE TRŽENJSKO KOMUNIKACIJO 

Spletna družbena omrežja so vedno bolj priljubljena. Prav zato raste tudi zanimanje 
podjetij, saj (Facebook 2009): 

− je uporabnikov Facebooka že 250 milijonov. Od tega jih je 190 milijonov izven 
ZDA ter 366.000 v Sloveniji (18 % prebivalcev Slovenije, številka narašča); 

− Facebook je trenutno druga najbolj pogosto obiskana stran na svetu  ter tretja v 
Sloveniji (za Googlom); 

− vsak mesec uporabniki dodajo 850 milijonov fotografij, 7 milijonov 
videoposnetkov in 28 milijonov drugih vsebin; 

− več kot 95 % Facebookovih članov je uporabilo vsaj eno aplikacijo; 
− vsak dan več kot 4 milijonov uporabnikov postane oboževalec kakšne Strani. 

4.1 Trženjsko komuniciranje 

Tržno komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje 
obvešča in prepričuje kupce na ciljnem trgu o svojih izdelkih in dejavnostih, ter tako 
neposredno olajšuje menjavo dobrin. Posredno olajšuje sporočanje informacij o podjetju 
in izdelkih zainteresiranim skupinam (Potočnik 2002, 302). 

Tržne komunikacije so vsi načini, kako komuniciramo s potrošnikom. Opredelitev 
tega dela trženjskega spleta kot promocije je sčasoma postala preozka in v današnjem 
času smo prešli od klasične potrebe po promocijskih dejavnosti na tako imenovane 
povezane (integrirane) tržne komunikacije, ki zajemajo v smiselno celoto povezana vsa 
sporočila, ki jih podjetje posreduje ciljnim javnostim, in vse odgovore trga nanje. 
Integrirane tržne komunikacije so po definiciji Dona Shulza proces upravljanja vseh 
informacij o izdelku/storitvi, ki jim je podvržen obstoječi ali morebitni kupec in kar 
njega oziroma njegovo vedenje pelje k zvestemu kupcu. Komuniciramo lahko 
neposredno s kupci ali pa prek posrednikov (Pompe in Vidic 2008, 90).  

Podjetje s svojo okolico ustvarja dva komunikacijska spleta (Potočnik 2002, 303): 

− sistem poslovnega komuniciranja, ki se nanaša na izmenjavo sporočil med 
podjetjem ter njenimi poslovnimi (tržnimi) partnerji, pa tudi konkurenti; 

− tržno komuniciranje, ki pa predstavlja vse sporočanje, ki si ga podjetje 
izmenjuje s kupci in potrošniki. 

Glavni cilji tržnega komuniciranja so (Starman 1996, 16): 

− informiranje o novem izdelku, o spremembi trženjskega instrumenta (nižja 
cena, kreditiranje, nova prodajna pot itd.), opis razpoložljive storitve, pojasniti 
delovanje izdelka, priporočiti uporabo novega izdelka ter zmanjšati 
potrošnikovo negotovost, strah; 
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− prepričevanje (graditi ugled podjetja, oblikovati pripadnost, preferenco do 
blagovne znamke, opogumiti za prehod na novo blagovno znamko, spremeniti 
potrošnikovo percepcijo o lastnostih izdelka, prepričati ga, da kupi zdaj); 

− spominjanje (zadržati zavest o obstoju izdelka ali storitve, kje je izdelek na 
voljo, na obstoj izdelka zunaj glavne prodajne sezone, potrošnika, da bo 
izdelek potreboval v bližnji prihodnosti). 

Tehnologija je v dobi družbenega komuniciranja omogočila premik težišča moči – 
moči komuniciranja – od institucij in organizacij k posameznikom in skupnostim (Holtz 
2007, 8). Kupci si želijo informacije, sodelovanje in izbiro. Pred pojavom interneta so 
podjetja lahko komunicirala s kupci in pritegnila njihovo pozornost samo z množičnimi 
mediji (Meerman Scott 2008, 151). Danes pa je slika povsem drugačna, saj se je s 
pojavom spletnih družbenih tehnologij, kot so blogi, družbene mreže, RSS in ostale, vse 
spremenilo. Nove tehnologije so povzročile, da se porabniki povezujejo med seboj in 
tako gradijo številne spletne skupnosti, ki so prenesle moč s podjetij na porabnike same 
(Bernoff in Li 2008, 36). Komunikatorji morajo spremeniti miselnost in si ne 
prizadevati, da bi nadzorovali sporočila, ampak da bi dejavno sodelovali v dialogu z 
deležniki. Novi mediji so močno spremenili poslovanje in omogočajo nepretrgano 
komuniciranje 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Hkrati pa s tem prinašajo odgovornost 
in izziv, saj moramo komunikatorji delovati hitro in pod stalnim pritiskom; časa za 
snovanje strategij je zelo malo. S premišljenim načrtovanjem interaktivnega 
komuniciranja lahko izrabijo možnost dvosmernega komuniciranja in takojšnjih 
povratnih informacij ciljnih javnosti. Svoje znanje o orodjih in posebnostih e-
komuniciranja morajo nenehno nadgrajevati, saj se to področje hitro spreminja 
(Suhadolc 2007, 20). 

4.2 Virusni marketing na družbenem omrežju 

Virusni marketing (angl. viral marketing) je ena najuspešnejših in tudi najbolj 
preprostih oblik internetnega marketinga, ki je dobila ime po prenašalcih virusnih 
obolenj. Temelji na hitrem prenosu informacij po spletu med spletnimi uporabniki preko 
ustnega izročila. Pri tem na različne načine vzpodbuja uporabnike, da prenašajo 
določeno marketinško sporočilo do drugih ljudi in s tem ustvarjajo potencial za 
eksponentno rast v izpostavljenosti sporočilu in njegovemu vplivu. Drugače povedano, 
virusni marketing uporablja spletne uporabnike za prenos reklamnih sporočil (Skrt 
2002). Na Wikipediji definirajo virusni marketing kot marketinško tehniko, pri kateri se 
uporabi obstoječe družabne mreže potrošnika, s katero potrošniki povečujejo zavednost 
o blagovni znamki ali za povečanje prodaje preko nalezljivosti virusnega procesa. 
Potrošniki lahko virus širijo od ust do ust ali ga okrepijo z uporabo Interneta (Wikipedia 
2009e). 
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Virusno komuniciranje je bilo leta povezano z osebnim komuniciranjem, s pojavom 
družbenih medijev pa se je večinoma preselilo na internet. Lahko gre za spontan proces, 
povezan s kakovostjo produkta ali storitve, komunikatorji pa želijo ta proces pospešiti z 
ustvarjanjem smešnih, hudomušnih, drugačnih, avtentičnih vsebin, ki bi jih uporabniki 
delili z drugimi prek e-pošte, v zadnjem času pa tudi prek blogov, forumov, spletnih 
mest za delitev slik in videoposnetkov in podobno. Zavedajo se, da ljudje raje zaupajo 
priporočilom drugih ljudi kot podjetjem, ki jim želijo prodati produkte ali storitve, poleg 
tega tu ni stroškov za zakup medijev. Za komunikatorje je virusno komuniciranje torej 
eno od promocijskih orodij za povečanje zavedanja in ustvarjanje preferenc, pogosto pa 
ga uporabijo tudi za diskreditacijo konkurence (Suhadolc 2007, 95).  

Termin virusni marketing je sicer skoval Jeffrey F. Rayport decembra 1996 v 
članku The Virus of Marketing. Termin pa sta popularizirala Tim Draper in Steve 
Jurvetson s podjetja Draper Fisher Jurvetson leta 1997, in sicer za opis oglaševanja 
preko e-pošte, ki jo je izvajal Hotmail (Wikipedia 2009e). Ponudniku brezplačne e-
pošte Hotmail je uspelo zgraditi bazo naročnikov hitreje kot katerekoli drugemu 
podjetju v zgodovini. Zahvaljujoč virusnemu marketingu so v prvem letu in pol obstoja 
uspeli pridobiti 12 milijonov naročnikov. Vsi uporabniki njihovih storitev, so del 
virusnega marketinga saj posredno promovirajo Hotmail. Na koncu vsakega sporočila, 
ki ga nek uporabnik pošlje preko njihovega servisa, je namreč avtomatsko pripeto 
njihovo promocijsko sporočilo »Pridobi svoj zasebni, brezplačen e-naslov na 
http://www.hotmail.com.« To sporočilo na neposreden način poziva uporabnika, da 
klikne na povezavo, kjer bo dobil zaseben, brezplačen elektronski predal. Uporabniki 
tako avtomatsko širijo njihovo promocijsko sporočilo po omrežju. Ker je hotmail-ova 
storitev brezplačna, kvalitetna in uporabna, se njihova mreža uporabnikov širi z veliko 
hitrostjo (Skrt 2002). 

Za tržnike je ena najboljših zadev spleta ta, da kadar ideja dobi zagon, lahko 
omogoči vzlet blagovne znamke ali podjetja do slave in bogastva brezplačno. Kakorkoli 
to imenujemo, pripovedovanje zgodbe s strani drugih ljudi privablja akcijo s strani 
porabnikov. Izziv tržnikov je izkoristiti moč virusa. Čeprav je veliko agencij in 
posameznikov, ki zagotavljajo, da je možno ustvariti uspešno virusno kampanjo, večina 
projektov propade. Še huje, nekatera podjetja naredijo umetno virusno kampanjo, v 
kateri njeni zaposleni proti plačilu pišejo o izdelku. Splet je zelo učinkovit v 
kolektivnem preiskovalnem poročanju in odkrivanju zvijač, zatorej take akcije redko 
uspejo ali celo povzročijo več škode kot koristi. Skoraj nemogoče je ustvariti spletni 
marketinški program, za katerega je gotovo, da bo postal virusen. Potrebna je velika 
količina sreče in izbira pravega trenutka. Največkrat deluje, če ima akcija občutek 
domačnosti, medtem kot osladnost in prilizovanje ne deluje (Meerman Scott 2008, 92).  

Prava formula je kombinacija odlične (in brezplačne) spletne vsebine (video, blog, 
e-knjige), ki je izjemna ali čudovita ali smešna ali vključuje slavno osebo, skupaj z 
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omrežjem ljudi, ki pripomore k vzletu akcije ter vse s povezavami, ki omogočajo 
enostavno deljenje ostalim. Medtem, ko veliko organizacij planira virusne marketinške 
kampanje zaradi širjenje besede o svojih izdelkih ali storitvah, se lahko razširi virus, ki 
ga podjetje ni samo pričelo, ter njihov izdelek ali storitev prikaže v pozitivni ali 
negativni luči. (Meerman Scott 2008, 93).  Virusni marketing, ki ga je izpeljala stranka 
Zares (in ki jo je stal okoli 20.000 EUR), bi si gotovo lahko privoščila tudi katera izmed 
zunajparlamentarnih strank, da bi s svojimi idejami opozorila nase. Prav tako bi lahko 
izkoristili spletne skupnosti, ki pravzaprav brezplačno nudijo prostor za predstavitev 
(Koloini 2008). 

Kadar govorimo o Facebooku ne moremo mimo dejstva, da je nalezljivost tista, ki 
poganja zanimanje in s tem obiskovanje družbenih omrežij. Nalezljivost je posledica 
virusnega vpliva vsebine na Facebooku, katere distribucija je olajšana s tem, da se je 
skrajno enostavno »povezati« z vsebino na spletnem mestu, ki je objavljena na Novicah. 
Vse je le klik stran, poleg tega pa je navigacija preprosta. Na Facebooku opravljajo 
virusni marketing uporabniki sami, tako da objavijo zabaven posnetek z YouTuba, zapis 
z bloga ali widget, ker jih želijo deliti s prijatelji. Kar je seveda, kot že povedano, bistvo 
virusnega marketinga, kjer se pričakuje, da je uporabnik tisti, ki širi »virus«. Kar je 
pomembno je dejstvo, da je Facebook za tako vrsto marketinga zelo učinkovito orodje. 
Prav zaradi tega je za oglaševalske agencije ali za posameznike, ki želijo komunicirati 
ali deliti s preostalim svetom, tako orodje pomemben dodatek k celotni marketinški 
strategiji. 

4.3 Nova pravila v trženju in odnosov z javnostmi 

Trženje na družbenih medijih je trenutno zelo aktualno. Tudi v Sloveniji je veliko 
oglaševalskih agencij, ki ponujajo pakete trženja na družbenih medijih ali upravljanje 
skupnosti. Vendar, kakor pravi Meerman Scott (2008, 13-14), da pa bi podjetja lahko 
izkoristila moč spleta, ki je v neposrednem dosegu kupcev, morajo prezreti stara pravila. 

4.3.1 Stara pravila trženja in odnosov z javnostmi 

Internet je temeljito spremenil način komuniciranja med ljudmi. Spremenil pa je 
tudi komunikacijo med podjetji ter obstoječimi in potencialnimi kupci in drugimi 
udeleženci v poslovnem procesu (Meerman Scott 2008, 151).  

Pred pojavom interneta so podjetja lahko oglaševala samo preko časopisov, revij, 
radia, televizije, neposredne pošte in podobnih medijev. Ti mediji pa so težko omogočili 
uspešno ciljanje določenih kupcev, predvsem s poosebljenim in individualiziranim 
sporočilom. Kljub temu pa podjetja s pomočjo teh medijev še vedno na veliko 
oglašujejo, predvsem tista, ki imajo velike blagovne znamke, saj te zahtevajo širok 
doseg in široko distribucijo, kar pa omogočajo »stari« mediji. Tak način oglaševanja pa 
ni uspešen za majhne blagovne znamke, katerih ciljna skupina je tržna vrzel. Za vsa 
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manjša podjetja oz. podjetja, ki tržijo izdelke in storitve vrzelim, je tradicionalno 
oglaševanje ponavadi preobsežno, da je že neučinkovito (Meerman Scott 2008, 5-6). 

S pojavom interneta je enosmerno tradicionalno trženje brez privolitve, ki je bilo 
osredotočeno na izdelek, zamenjalo trženje, ki temelji na dostavljanju uporabne vsebine 
v točno določenem trenutku, ko kupec to potrebuje. Trženje na internetu je 
osredotočeno na interakcijo, informacije, izobraževanje in izbiro. Danes ljudje 
enostavno ne verjamejo več oglasnim sporočilom, ki »opevajo« popolnost izdelkov. 
Poleg tega pa tudi zaradi zasičenosti medijskega prostora z oglasnimi sporočili, jih 
kupci enostavno ne opazijo več oziroma jim ne posvečajo več nobene pozornosti 
(Meerman Scott 2008, 7-8). 

Meerman Scott (2008, 8) meni, da so stara pravila trženja naslednja: 

− trženje je pomenilo oglaševanje (in trženje blagovne znamke); 
− oglaševanje je moralo privlačiti množice oziroma je bilo namenjeno 

množicam; 
− oglaševanje se je nanašalo na tradicionalno trženje brez privolitve, ki je ljudi 

pritegnilo k pozornosti sporočil oglasov; 
− oglaševanje je bilo enosmerno (podjetja k porabnikom); 
− oglaševanje se je nanašalo izključno na prodajo izdelkov in storitev; 
− oglaševanje je temeljilo na kampanjah z omejeno dobo trajanja; 
− kreativnost je bila najpomembnejši element oglaševanja; 
− za oglaševalsko agencijo je bilo pomembneje zmagati pri nagradah za 

oglaševanje, ne pa da je stranka oziroma podjetje pridobilo novega kupca; 
− trženje in odnosi z javnostmi sta bili ločeni stroki, ki so ju vodili različni ljudje 

z ločenimi cilji, strategijami in kriteriji meril uspešnosti. 

Agencije za odnose z javnostmi uporabljajo žargon in upoštevajo stroga pravila pri 
pisanju sporočil za javnost. Sporočila so pisana z namenom, da jih zaznajo novinarji in 
uredniki, le redki pa imajo oseben odnos z mediji. Pojav novih orodij na spletu, 
predvsem blogov, pa je spremenil to dejstvo, saj lahko podjetje svojo zgodbo pove svetu 
brez pomoči agencij za odnose z javnostmi. Še več, neposredno lahko komunicira s 
kupci (Meerman Scott 2008, 10). 

Kljub temu trendu pa so množični mediji še vedno izjemno pomemben sestavni del 
programa odnosov z javnostmi, vendar se je delo agencij odnosov z javnostmi 
spremenilo. Odnosi z javnostmi niso več ezoterična disciplina, kjer si podjetja 
prizadevajo komunicirati z novinarji, ki nato povedo zgodbo podjetja, ampak nekateri 
že vključujejo programe, s katerimi bi neposredno lahko dosegli kupce. Splet omogoča 
neposreden dostop do informacij o izdelkih in storitvah podjetij. Internet je naredil 
odnose z javnostmi po letih osredotočenosti na medije ponovno javne. Pomembno je, da 
ko ljudje iščejo informacije o določenem izdelku oziroma storitvi in s tem tudi rešitve za 
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svoje probleme, mora biti vsebina razumljiva širši javnosti. Pred tem so bila namreč 
sporočila za javnost pisana v žargonu in so vsebovala malo ozadja in koristnih 
informacij, kar porabnikom ni povedalo ničesar (Meerman Scott 2008, 10-12) 

Meerman Scott (2008, 12) meni, da so stara pravila odnosov z javnostmi naslednja: 

− edini način publicitete je bil, da je podjetje svojo zgodbo povedalo preko 
medijev; 

− podjetja so komunicirala z novinarji preko sporočil za javnost; 
− nihče ni videl dejanskega sporočila za javnost razen peščice novinarjev in 

urednikov; 
− podjetja so morala imeti pomembno novico, da so dobila dovoljenje za pisanje 

oziroma objavo sporočila za javnost; 
− žargon je bil dovoljen, saj so ga razumeli vsi novinarji; 
− sporočilo za javnost je moralo vsebovati citate oziroma navedke ter se 

sklicevati na tretjo osebo, kot so porabniki, analitiki in strokovnjaki; 
− edini način, da so porabniki prišli v stik z vsebino sporočila za javnost, je bil, 

če so mediji poročali o tem; 
− edini način, s katerim je bilo mogoče meriti učinkovitost sporočila za javnost, 

je bila knjiga z izrezki, kjer so zabeležili vsakič, ko so mediji od podjetja 
prejeli sporočilo za javnost; 

− odnosi z javnostmi in trženje sta bili ločeni disciplini, vodeni od različnih ljudi, 
z različnimi cilji, strategijami in tehnikami merjenja učinkovitosti. 

4.3.2 Nova pravila trženja in odnosov z javnostmi 

Velika večina organizacij nima instantnega dostopa do množičnih medijev za 
pokritost svojih izdelkov. Manjša podjetja in posamezniki se morajo za to, da jih mediji 
opazijo, zelo potruditi (Meerman Scott 2008, 13). Avtor navaja, da ljudje pogosto trdijo, 
da je internetna vsebina, kakor blogi in sporočila za javnost, dobro orodje le za 
tehnološka podjetja, vendar se sam s tem ne strinja. Meni, da odlična vsebina sama 
promovira organizacijo zato, ker ta postane zaupljiv vir informacij ter posameznike  
motivira k akciji, da kupijo ali se vpišejo. Dobra vsebina pomeni, da se bodo 
zainteresirani porabniki ponovno vrnili. Kot rezultat tega pa podjetje doseže cilje, kot so 
dodan prihodek, pospeševanje prometa, pridobitev donacij ali povečanje prodaje 
(Meerman Scott 2008, 21). 

Današnji porabniki iščejo na spletu, blogih, forumih in tako dalje ravno pravšnji 
izdelek ali storitev, da bi zadovoljili svoje edinstvene želje in potrebe v točno 
določenem trenutku, ko se nahajajo na spletu. Tržniki morajo zato razumeti internet kot 
prostor za doseg številnih mikro trgov z natančnim sporočilom ravno v trenutku 
potrošnje. Iz tega razloga se način trženjskih pristopov in s tem oblikovanja vsebine na 
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spletu izjemno spreminja. Namesto univerzalnega spletnega mesta s sporočilom za 
množični trg je potrebno oblikovati več različnih mikro spletnih mest s ciljnimi stranmi 
in ravno pravšnjo vsebino, ki je primerna za ciljno skupino. Namen spletnega trženja ni 
več samo v oglasih, kot so pojavna okna in pasice, ki so ustvarjene z namenom ukaniti 
ljudi, ampak tudi v razumevanju ključnih besed in stavkov, ki jih uporabljajo kupci pri 
iskanju različnih vsebin. To pa je prav tako pomembno pri odnosih z javnostmi, saj 
spletna vsebina, v vseh obstoječih oblikah, povzroča zbliževanje trženja in odnosov z 
javnostmi, ki v bistvu zunaj spleta ne obstaja. Pri odnosih z javnostmi je vedno bolj 
pomemben doseg kupcev. Namesto, da podjetja zapravijo ogromne vsote denarja za 
ponudbe agencij za odnose z javnostmi, ki poskušajo prepričati peščico novinarjev pri 
izbranih revijah, časopisih in elektronskih medijih, da poročajo o podjetju, naj raje 
ciljajo blogerje, objave za tisk, mikro publikacije, javne govorce, analitike in svetovalce 
ter razne preostale spletne skupnosti, ki lahko dosežejo ciljno publiko, ki išče, kar 
ponuja določeno podjetje (Meerman Scott 2008, 19-24). 

Meja med trženjem in odnosi z javnostmi na spletu se je s pojavom novih orodij 
zabrisala. Meerman Scott (2008, 25-26) tako meni, da obstajajo skupna nova pravila 
trženja in odnosov z javnostmi, ki so naslednja: 

− trženje je več kot le oglaševanje; 
− odnosi z javnostmi dosegajo več kot le množično medijsko občinstvo; 
− podjetje je to, kar objavi; 
− ljudje zahtevajo verodostojnost in ne olepševanja zgodb; 
− ljudje zahtevajo sodelovanje in ne promocije; 
− trženje predstavlja dostavo vsebine v točno določenem trenutku, v katerem jo 

ciljna publika podjetja potrebuje (in ne enosmerno tradicionalno trženje brez 
privolitve); 

− trženje se mora preusmeriti iz množičnega trženja velikim skupinam na 
strategijo dosega obsežnega števila nezadostno oskrbljene publike preko spleta; 

− bistvo odnosov z javnostmi je, da kupci vidijo podjetje na spletu; 
− bistvo trženja je, da podjetje dobi posel in nove kupce; 
− internet je po številnih letih skoraj izključne osredotočenosti na medije naredil 

odnose z javnostmi spet javne;  
− podjetja morajo z odlično spletno vsebino voditi ljudi v nakupni proces; 
− blogi, podcasti, e-knjige, objave za tisk in druge oblike spletnih vsebin in 

orodij dovoljujejo organizacijam, da neposredno komunicirajo s kupci na 
način, ki ga ti cenijo; 

− meje med trženjem in odnosi z javnostmi na spletu so se zabrisale. 
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Informacije o podjetju in izdelku so pomembne, vendar si kupci želijo vsebin, ki 
najprej opisujejo probleme, s katerimi se soočajo, in jih nato oskrbijo s podrobnostmi, 
kako rešiti te probleme. Ko enkrat podjetje zgradi odnos na spletu, lahko začne ponujati 
potencialne rešitve, ki so bile definirane za posamezno občinstvo. Dobro organizirana 
spletna vsebina bo popeljala obiskovalce skozi prodajni cikel vse do točke, ko bodo 
pripravljeni za nakup ali drugo obvezo podjetju (Meerman Scott 2008, 33). Facebook je 
zato, ob pravi uporabi, odlično orodje za nov način gradnje odnosa s porabniki. 

4.4 Facebookova orodja za trženje in odnose z javnostmi 

Biti posameznik na Facebooku je preprosto in naravno. Biti podjetje ali tržna 
znamka pa je vse prej kot lahko. Zato vsekakor previdno in z občutkom - vstop v 
družbena omrežja je za podjetje ali znamko vse prej kot preprosto (Mavsar 2008). 
Orodja spletnega komuniciranja so izredno močna komunikacijska orodja, ki imajo 
poleg mnogih pozitivnih učinkov tudi slabe strani (zlorabe, sovražni govor). Uporabo 
spletnih medijev ovirajo nerazumevanje njihove vloge in učinkov, neustrezna kadrovska 
zasedenost in strah pred negativnimi odzivi, pred negativno kampanjo. Odzivi na 
prispevke v medmrežju so namreč lahko zelo nestrpni, grobi, žaljivi, zavajajoči, 
posebno pri nepodpisanih piscih. Pri nas spletni mediji doslej še niso imeli velikega 
vpliva na potek dogodkov, vendar izkušnje kažejo, da jih bo treba upoštevati in jih hitro 
vključiti med klasična komunikacijska orodja (Serajnik Sraka 2009, 48). Trženje na 
takih internetnih straneh je lahko polno pasti, saj uporabniki na družbenih omrežjih 
sovražijo očitna oglasna sporočila. Sprejemljivo je trženje in promocija, ki vključuje 
eno resnično fizično osebo, ki ustvari Stran na družbenem omrežju, da bi zgradila in 
povečala sledenje blagovni znamki ali podjetju (Meerman Scott 2008, 229). 

Podjetja se za pojavljanje na Facebooku odločajo zaradi učinkovite promocije. 
»Družabne spletne mreže so za promocijo blagovnih znamk namreč lahko zelo 
koristne,« na podlagi lastnih izkušenj navaja Duška Mervar, svetovalka za digitalne 
komunikacije v agenciji Renderspace. »Le z nekaj kliki je mogoče brezplačno ustvariti 
profil blagovne znamke in ga s pomočjo cenovno ugodnih plačljivih oglasov znotraj 
Facebooka promovirati med ozko ciljanimi uporabniki. Ti lahko postanejo privrženci 
blagovne znamke in ji s tem izkažejo zaupanje.« (Poslovni-bazar.si 2008) Podjetje pa 
lahko za večjo prepoznavnost ustanovi tudi skupino ali klub oboževalcev, kjer lahko 
pridobi mnenja o svojih izdelkih. Cilj uporabe spletnih socialnih mrež z marketinškimi 
nameni je spodbujanje interakcije z uporabniki, kar omogoči podjetju, da ozavesti 
uporabnike o dodani vrednosti svojih storitev ali izdelkov. V interakciji se uporabniku 
prebudi želja za nakup izdelkov podjetja in obisk prodajne spletne strani (Dakić 2009). 
To že počnejo računalniška podjetja, ki izkoriščajo obiskovalce forumov na njihovih 
internetnih straneh, tako da jih vpletejo v razvoj izdelkov, testiranje in ocenjevanje. Ti 
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ljudje so hkrati ambasadorji teh znamk, ker jih sooblikujejo. Ker se čutita pripadnost in 
povezanost z znamkami, jih tudi sami od sebe promovirajo drugim (Šubic 2009). 

»Bazo privržencev je mogoče izkoriščati za direktni marketing in tržno 
raziskovanje. Za oboje so tržnikom na voljo orodja znotraj mreže, ki omogočajo tudi 
pridobivanje zelo natančnih statističnih podatkov in povratnih informacij.« Mervarjeva 
opisuje koristi Facebooka za podjetja. »Facebook je eden redkih medijev, ki omogoča 
podjetjem brezplačno pojavljanje in nudi možnost interakcije z uporabniki.« (Poslovni-
bazar.si 2008) 

Ker je glavni vir prihodkov Facebooka oglaševanje, Facebook na svoji spletni strani 
ponuja izčrpne informacije in svetovanje glede strategij in najboljših primerov 
oglaševanja ter postopke priprave in način uporabe določene vrste oglaševanja. Poleg 
tega Facebook ponuja pomoč pri razvijanju idealne oglaševalske kampanje na 
Facebooku prek svoje mednarodne prodajne ekipe. Facebook na svojih spletnih straneh 
izpostavlja in ponuja informacije o petih pomembnejših načinov trženjskega 
komuniciranja in marketinga, ki jih bom predstavila v naslednjih podpoglavjih; 
Oglaševanje, Strani in Skupine, Leksikon, Deli z ostalimi, Poveži ter Aplikacije. 
Primarna načina oglaševanja na Facebooku sta kreiranje oglasa in kreiranje Strani 
oziroma javnega profila, ki služi kot vrsta manjše spletne strani podjetja, vrste interesne 
dejavnosti ali znane osebnosti znotraj Facebookove skupnosti. Bistvena razlika med 
tema dvema opcijama je ta, da je, v nasprotju z oglasi, kreiranje strani brezplačno in je 
na Straneh možna interakcija med podjetjem in uporabnikom ali med ostalimi 
uporabniki. 

4.4.1 Oglaševanje 

Kreiranje oglasa poteka hitro in enostavno, saj na družbenem omrežju nudijo 
informacije o postopku ter proces prikažejo korak za korakom. V prvem koraku se 
vnese URL naslov spletne strani, ki se oglašuje. V naslednjem polju se vnese naslov 
oglasa, nato še vsebina. Da bo oglas opazen in privlačen se doda še primerno sliko. V 
tretjem koraku se lahko določi ciljno skupino. Oglase se lahko segmentira glede na 
državo, spol, starost in na področje zanimanja. Slednja opcija je še posebej zanimiva, 
saj se lahko gre tudi v takšne skrajnosti, kot je na primer ta, da se izbere samo tiste 
uporabnike, ki so ljubitelji nanizanke Seks v mestu ali pa na primer tiste, ki se radi 
sladkajo s čokolado Milka. Možnost in kombinacij je res veliko. Še posebej zanimivo je 
na zaslonu spremljati podatek o velikosti izbrane ciljne populacije, ki se seveda 
spreminja glede na izbrane kriterije (Skrt 2008). Poleg tega je relevantna tudi možnost 
vzporednega spremljanja napredka oglasa s pomočjo poročanja v realnem času ter 
vpogled v statistiko o uporabnikih, ki si oglas ogledajo. Tako se lahko ob slabem obisku 
oglas tudi modificira.  
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V zadnjem, četrtem koraku se določi dnevni proračun oglasne akcije (min. znesek 
je 1 USD) kot tudi maksimalen znesek za vsak klik na oglas. Možen je tudi model 
plačevanja na prikaz. Višja kot je cena, ki jo je oglaševalec pripravljeni plačati, večkrat 
se bo njegov oglas prikazal na spletnih straneh uporabnikov omrežja. Pred dejanskim 
pričetkom oglaševanja se nastavi še časovni potek akcije, potrebno je kreirati 
uporabniški račun in posredovati podatke o kreditni kartici. Rezultate oglasne akcije se 
lahko spremlja že med njenim potekom. Ves čas so na voljo podatki o številu prikazov, 
klikov, stopnji klikov, povprečni ceni na klik in o dnevni porabi. Po želji in predvsem 
glede na rezultate se lahko sproti nastavlja dnevni proračun oglasne akcije (Skrt 2008). 

Večina tistih slovenskih podjetij, ki oglašujejo na Facebooku, je z učinki 
oglaševanja zelo zadovoljna. Poleg cene na klik, ki je v povprečju trikrat nižja od cen, ki 
jih ponujajo domači mediji in spletne oglaševalske mreže, je pri oglaševanju na 
Facebooku pomembna prednost izvajanje ciljanega oglaševanja9 glede na državo, spol, 
starost in področje zanimanja (priloga 2). Posledice ciljanega oglaševanja, se kažejo 
seveda v večji odzivnosti na oglase, v večji konverziji na spletni strani oglaševalca in 
nenazadnje tudi v boljših prodajnih rezultatih (Skrt 2008). Zanimiva je tudi uporabniku 
dodeljena možnost, da lahko delno kontrolira, kakšne vrste oglasov se mu prikazuje; 
vsak oglas vsebuje majhno ikono navzdol in navzgor obrnjenega palca s katerim 
uporabnik oceni, ali mu je oglas všeč, ali pa se mu zdi nerelevanten. Če uporabniku 
oglas ni všeč, si to Facebook zapomni ter ga čez čas odstrani (Hempel 2009).  

Slika 4.1 Okno za oceno oglasov 

 
Vir: Facebook 2009. 

4.4.2 Strani in Skupine 

Drugi izredno uporaben in učinkovit način oglaševanja je kreiranje Strani (angl. 
Facebook Page), preko katere se ustvari neke vrste predstavitvene strani podjetja, vrste 
interesne dejavnosti ali znane osebnosti znotraj Facebooka (Skrt 2008). Strani so bile 

                                                 
9 Ciljano oglaševanje omogoča natančno prikazovanje oglasov glede na socio-demografijo 

in psiho-grafijo uporabnikov določene spletne strani. 
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marca 2009 posodobljene tako, da se obnašajo bolj kot uporabniški profili. Zaradi te 
spremembe so se začela podjetja v zadnjem letu zgrinjati na Strani. Z Stranjo (ki je v 
bistvu manjša spletna stran na Facebooku) se lahko objavi novice, najavi dogodke, 
označi video posnetke, izvaja ankete in ustvarja skupnost s pomočjo Razprav. Poleg 
tega lahko Stran uporabniki najdejo tudi prek zunanjih iskalnikov (Ivey 2009). 

Po novem so zanje značilne Novice, kjer lahko tako podjetje kot pozameznik objavi 
fotografije in sporočila. Pred obnovo je bil uporabnik kot oboževalec določene Strani 
obveščen o novicah ali posodobitvi strani prek sporočila v svojo Facebookovo prejeto 
pošto. Sedaj pa oboževalec neposredno prejme objavo s Strani v Novice prek okenca 
Založnik (angl. Publisher), ki omogoča takojšnje in enostavnejše sledenje informacijam 
o stvareh, ki uporabnika zanimajo (Facebook 2009).  

Bolj kot je dodana vsebina Strani bogata, na več načinov lahko z njo uporabniki 
interaktirajo ter širijo povezavo svojim prijateljem. Facebook priporoča objavljanje slik 
izdelkov, zaposlenih in kupcev, dodajanje video posnetkov podjetja kadar posluje oz. 
kadar je nek poseben dogodek. Pogosto dobro deluje tudi vsebina z tipa »za sceno« 
(npr. kaj se dogaja za ozadjem, slike radijskega studia ...) (Facebook 2009). Strani se 
lahko odlično uporabi za promocijo velike otvoritve ali posebnih popustov, pri kateri se 
uporabi aplikacija Dogodek, ki je zelo virusna zadeva. Lahko se tudi zapiše opombo o 
prihajajočih promocijah izdelka ali storitve. Načinov uporabe je veliko, velika prednost 
pa je brezplačna uporaba in neomejen nabor različnih možnosti trženjske komunikacije.  

Prav kakor za oglase, Facebook nudi izčrpne informacije o Straneh ter korake za 
kreiranje strani. V ta namen je Facebook ustvaril nekaj uporabnih Strani, s katerimi si 
lahko podjetja ali posamezniki pomagajo. Na teh Straneh lahko podjetje ali posameznik 
poišče zanimive in, predvsem pomembneje, poučne informacije, zapiske in posnetke ter 
tudi vodiče najboljših primerov uporabe.  

Vendar je pri ustvarjanju in posodabljanju Strani potrebna velika pazljivost. Ker 
imajo sedaj Strani sposobnost ustvarjanja objav, ki se prikažejo direktno na 
uporabnikovih Novicah, sta vsebina in frekvenca objav postali pomembnejši kakor pred 
časom, saj Facebook uporabnikom omogoča, da objave Strani in drugih uporabnikov 
enostavno skrijejo. To pomeni, da se objave skritih Strani ali objave ostalih uporabnikov 
na uporabnikovem profilu nikoli več ne prikazujejo razen, če uporabnik sam ne 
spremeni nastavitve.  

Dodatno orodje za trženjsko komuniciranje je ustanovitev Skupine (angl. Facebook 
Groups). Skupine so podobne Stranem, vendar so nekoliko manj priročne. Za razliko od 
Strani, se Skupinam uporabnik priključi kot član, in ne oboževalec. Bistvena razlika pa 
je tudi v tem, da mora Skupina novico ali obvestilo direktno poslati članom, ki jo 
prejmejo v Prejeto pošto, medtem ko je Stranem dana prioriteta, saj se novice in 
obvestila takoj objavijo na uporabnikovi vstopni strani oziroma v Novicah in so 
nemudoma vidna ter dostopna. 
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4.4.3 Leksikon 

Zanimivo orodje, predvsem za tržne analize, je Facebook Leksikon. Z njo lahko 
uporabniki socialnega medmrežja spremljajo, o katerih temah se ljudje najpogosteje 
pogovarjajo, razpravljajo. Facebook Leksikon pregleduje uporabnikov Zid, kjer si 
uporabniki puščajo javna obvestila, ki so na ogled vsem, vendar so seveda na voljo le 
agregirani podatki in ne identiteta posameznika, ki ima določeno besedo zapisano na 
svojem Zidu (Facebook 2009). Tovrstni podatki so lahko za oglaševalce zelo uporabni, 
iz katerih lahko ugotovijo nove trende, hkrati pa bi bilo tudi razvidno, kateri izrazi, fraze 
se v nekem trenutku uporabljajo bolj ali manj, kar je zelo priročno za oglaševalske 
slogane (Ka. Š. 2009). 

4.4.4 Deli z ostalimi 

Ker je eden pomembnejših smotrov Facebooka čim enostavnejše deljenje 
informacij s prijatelji, Facebook nudi dodajanje gumba Deli z ostalimi (angl. Share) na 
zunanjih spletnih straneh, blogih ali forumih. Gumb Deli z ostalimi tako hitro in 
enostavno omogoča virusno delitev vsebine obiskovalcem na njihovem Facebook 
profilu, saj so dodane vsebine vidne na prijateljevih Novicah in zato pripomorejo pri 
oglaševanju ter privabljajo nove obiskovalce. Če uporabnik klikne na povezavo Deli z 
ostalimi poleg katere koli vsebine, mu to omogoča objavo vsebine ali sporočila na 
svojem profilu na Facebooku. Če uporabnik vsebino pošlje v sporočilu, bo ogled možen 
v zavihku Prejeto oz. v prejeti pošti (Facebook 2009).  

4.4.5 Poveži 

Poveži (angl. Facebook Connect) je storitev, ki uporabnikom omogoča uporabo 
drugih spletnih strani s Facebook profilom. Večje število priznanih in vplivnih spletnih 
strani je storitev vgradilo v svoje spletne strani. Med njimi so tudi strani Discovery 
Channel in The San Francisco Chronicle, socialno omrežje Digg, Geni, CNN in spletno 
video spletišče Hulu. Storitev Poveži je bila lansirana maja leta 2007, uporabnikom pa 
predstavlja način za povezavo svojih uporabniških podatkov z zunanjimi spletnimi 
stranmi. Svojo Facebook identiteto nato lahko uporabijo drugod, vključno z 
objavljenimi fotografijami, imeni, prijatelji, skupinami, dogodki in drugimi podatki. Na 
Facebookovi strani tako ostaja proces verodostojnosti uporabnika, pri čemer poudarjajo, 
da je varnost uporabnika prioriteta (Facebook 2009).  
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Slika 4.2 Okno ob uporabi storitve Poveži 

 
Vir: Facebook 2009. 

Nova funkcija Poveži dopušča prijavo uporabnika na spletno stran podjetja z 
uporabo svoje Facebook prijave. Sistem, ki je tesno povezan z ustanoviteljevo vizijo 
uporabniškega računa kot oblike osebne izkaznice na spletu, je zelo všeč oglaševalcem 
iz določenih razlogov. Kadar se uporabnik prijavi na neki tretji spletni strani z uporabo 
Poveži, bo lahko ta aktivnost ostala zapisana na Novicah prijatelja, kar služi kot »de 
facto« zaznamka. Orodje tudi olajša članom povabiti ostale k ogledu oglaševanje 
spletne strani, kar poveča nalezljivost. Na primer, Starbucks uporablja Poveži na svoji 
spletni strani Pledge5, katera naproša ljudi k donaciji petih ur svojega prostega časa za 
prostovoljno delo. Kadar se uporabnik prijavi z uporabo Facebookovega uporabniškega 
računa se pojavi novo okno, ki je hibrid Facebooka in Pledge5, kjer lahko najde 
informacije kako najti priložnosti lokalnega prostovoljstva. Ikona na strani nato prosi, 
da »razširijo glas«. Če nanj klikne, se pojavi njihov celoten imenik prijateljev, kar jim 
omogoči enostavno širjenje Plage5 le z nekaj kliki (Hempel 2009).  

4.4.6 Aplikacije 

Podjetja, ki imajo malce več kreativne žilice, se lahko dobro promovirajo tudi prek 
aplikacij (angl. applications), ki so odlično orodje t. i. Virusnega marketinga. Aplikacije 
so v bistvu raznorazni programski dodatki z zabavno, informativno, izobraževalno ali pa 
tudi popolnoma neuporabno vsebino, ki si jih lahko uporabniki po lastni izbiri namestijo 
na strani svojega uporabniškega profila. Bolj kot je aplikacija uporabnikom zanimiva in 
uporabna, hitreje se širi po omrežju, saj si jo uporabniki medsebojno priporočajo. To pa 
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seveda pomeni odlično brezplačno promocijo za podjetje, ki je ustvarilo aplikacijo, 
sploh v primeru, da se podjetje skozi aplikacijo tudi znamči (Skrt 2008).  

Možna je tudi uporaba aplikacij zunanjih razvijalcev za namen dodatne prilagoditve 
Strani (npr. restavracija lahko doda aplikacijo Rezervacija, ki uporabnikom omogoča 
rezervacijo mize brez, da bi zapustili Stran). 

Na voljo je še več podobno uporabnih aplikacij, ki jih lahko posameznik ali 
podjetje enostavno poišče s pomočjo iskalnikov ali s pregledom ostalih podobnih Strani. 
Facebook je kot trženjsko orodje uporaben tudi zaradi tega, ker si lahko posameznik na 
profil vgradi razne dodatke, ki ga zanimajo (npr. widget ali zastonj SMS), kar 
uporabniku hkrati nenehno prikazuje logotip ponudnika (Facebook 2009). 

4.4.7 Uporabnost pri odnosih z javnostmi 

Odnosi z javnostjo predstavljajo povezavo med podjetjem in javnostjo oziroma 
odnos javnosti nasproti podjetju. Pri tem se teži k temu, da podjetje preko medijev 
sporoča javnosti, da je vredno zaupanja. V takšni luči želi predstaviti tudi svoje izdelke 
ali storitve, kajti le s pomočjo zaupanja lahko stremi k uspešnosti. To skuša doseči z 
obojestranskim komuniciranjem in ostalimi načini (Devetak 1999, 119). Ker je 
Facebook s svojimi 250 milijoni aktivnih uporabnikov (od tega 366.000 v Sloveniji) 
vodilno internetno družabno orodje, se tam odvija velika količina komunikacije, ki 
lahko podjetjem ali posameznikom dobro koristi. Dejstvo je, da nobeden drugi medij 
zaposlenim v odnosih z javnostmi ne nudi takšne interakcije s potrošniki, kot je mogoča 
na Facebooku.  

Primer najboljšega orodja za promocijo dogodkov na Facebooku je stolpec 
Dogodki, pri katerem se ustvari dogodek z vgrajenim orodjem za dogodke ter se nato na 
dogodek povabi prijatelje. Orodje Dogodki je zelo uporabno zato, ker je vsem 
prijateljem osebe, kateri se dogodek pošlje, le-ta viden na vstopni strani pod stolpec 
Vroče, nakar se začne novica o dogodku širiti kot virus. 

Najbolj znan primer uporabe Facebook v namene publicitete v Sloveniji je 
prisotnost ministrice Katarine Kresal, ki je trenutno najdejavnejša ministrica na spletni 
mreži Facebook. Trenutno ima Katarina Kresal dva aktivna profila, saj posameznik ne 
sme imeti več kot 5.000 prijateljev. Prek tega orodja je svoje privržence že dvakrat 
povabila na zasebni pogovor o aktualnih temah ter jih povabila na snemanje 
predvolilnega spota, katerega je premierno objavila na Facebooku (Hadner Hvala 2008). 
Nov medij omogoča, da se slavne osebe, politiki, igralci, glasbene skupine, blagovne 
znamke in drugi približajo svojim oboževalcem ali ciljni skupini ter z njimi 
komunicirajo ali delijo njim zanimive vsebine oz. nekaj več, kar jim drugi kanali ne 
omogočajo. 
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4.5 Pravila oglaševanja na Facebooku 

Podjetje, ki se želi tržiti z družbenim mreženjem ter tam predstaviti izdelek ali 
ustvariti zavest o blagovni znamki, potrebuje načrt. Ampak kakršen koli načrt ne bo 
zadostoval. Potrebuje načrt prilagojen na edinstveni naravi družbenih omrežij (Holzner 
2008, 1). Samo ustvarjanje strani na Facebooku ali drugih spletnih mest družbenega 
mreženja ni dovolj. Uporabnikom je potrebno ponuditi iskane informacije ali zabavne 
vsebine zaradi tega, da se kupec vrača ter se pozitivne govorice večajo (Meerman Scott 
2008, 238). Za uspešno pojavnost na Facebooku je bistveno, da je stran živa, da se 
stalno dodajajo koristne, zabavne, uporabne vsebine (Poslovni-bazar.si 2008). Savin 
(Šubic 2009) pravi, da slovenska podjetja družbenih omrežij še ne uporabljajo v 
trženjske namene ali pa jih uporabljajo slabo zato, ker ne presežejo enosmerne 
komunikacije ter se bojijo izgube nadzora. Kesar opozarja, da je največji krivec za 
zaostalost pomanjkljiva izobrazba. »Če nimaš razčiščenih osnovnih pojmov, boš iz 
socialnih omrežij težko potegnil kaj dobrega,« opaža in dodaja, »da spletni dnevniki in 
spletna navzočnost niso nekaj, kar narediš, temveč je to nekaj, kar delaš in dopolnjuješ.« 
(Savič 2008)  

Meerman Scott (2008, 238-239) našteva naslednje ideje za čim boljši izkoristek 
družbenih omrežij za namen marketinga:   

− Ciljajte točno določeno občinstvo. Ustvarite Stran, ki dosega občinstvo 
pomembno za vašo organizacijo. Ponavadi je bolje misliti na majhno ciljno 
nišo (npr. za tiste, ki bi radi sami popravljali svoj avtomobil, vendar ne znajo 
določiti težave) 

− Bodite »miselni vodja«. Ponudite dragocene in zanimive informacije, ki si jih 
ljudje z zanimanjem ogledajo. Bolje je pokazati izkušnje podjetja ali ponuditi 
ljudem pomoč pri reševanju težav, kakor pa »govoričiti« o svojem izdelku ali 
storitvi. 

− Bodite avtentični in transparentni. Ne poskušajte poosebljati nekoga drugega. 
To je bedno, ter v primeru razkrinkanja lahko nepopravljivo škodujete ugledu 
podjetja. 

− Ustvarite veliko povezav. Ponudite hitre povezave na vašo spletno stran in 
blog, ali na bloge ostalih v vaši panogi ali mreži. Vsakdo ima rad povezave - to 
je tudi bistvo spleta.  

− Opogumite ljudi, da vas kontaktirajo. Olajšajte ljudem način, da vas ljudje 
kontaktirajo prek spleta ter poskrbite, da dobijo osebne odgovore na morebitna 
vprašanja. 

− Sodelujte. Ustvarite skupino ali Stran ter sodelujte v diskusijah. Postanite 
spletni vodja in organizator. 
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− Poskrbite, da vas enostavno in hitro najdejo. Označite (angl. tag) vašo stran. 
Spodbujajte ostale, da zaznamujejo (angl. bookmark) vašo Stran z del.icio.us-
om in DIGG-om.10 

− Eksperimentirajte. Spletne strani družbenega mreženja so odlične zato, ker 
lahko preizkušate nove stvari. Strokovnjakov spletnega družbenega mreženja 
ni, saj se sektor nenehoma spreminja in prinaša novosti in nove trende.  

Kakor pravi podjetje Tmedia: »je smisel družabnega omrežja na spletu družabnost 
in človeški stiki. Uporabniki takšnih omrežij bodo hitro ugotovili, da je prijazno 
povabilo le še en člen v poplavi komercialnih informacij, če se mu ne pripne resnično 
družabno noto.« (Tmedia 2009) Facebook je izredno orodje za organizacije, ki si želijo 
stika z uporabniki. Toda obenem jih morajo angažirati in usmeriti njihovo željo po 
povezovanju. Zato preprosta stran z oboževalci ne more biti dovolj. Prav tako je lahko 
Facebook izreden medij za manj formalno komunikacijo. Ljudje se na Facebooku 
nekoliko sprostijo in obenem je v veliki meri odstranjen veliki bavbav, ki se ga mediji 
tako bojijo: neobvladljive mase anonimnežev. Ljudje se na Facebooku praviloma 
obnašajo zelo lepo (Kočevar 2009). 

                                                 
10 Del.ici.ous in DIGG sta spletni strani, kjer ljudje delijo in ocenjujejo zanimive in 

uporabne vsebine na spletu. 
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5 RAZISKAVA 

5.1 Raziskovalni cilji in načrt 

Namen raziskave je bilo ugotoviti kakšno je zaznavanje marketinškega 
komuniciranja uporabnikov na družbenem omrežju Facebook ter nalezljivost vsebin.  

Cilji empiričnega dela naloge: 

− analizirati zaznavanje marketinškega komuniciranja na Facebooku s strani 
uporabnikov izbranega družbenega omrežja, 

− ponuditi priporočila za učinkovito izrabo novih možnosti oglaševanja. 

Pri delu sem uporabila metodo anketiranja, s katero raziskujemo in zbiramo 
podatke, informacije, stališča in mišljenje anketirancev. 

Anketne vprašalnike sem naredila na spletu ter jih tam tudi razdelila vsem tistim, za 
katere vem, da imajo profil na Facebooku. Anketni vprašalnik sem izvajala v času od 
25. 7. 2009 do 3. 8. 2009 ter pridobila 128 izpolnjenih anket. 

Za sestavo ustreznega vprašalnika sem upoštevala dejstvo, da mora biti vprašalnik 
razumljiv, jasen, slediti mora namenu raziskave in pritegniti anketirančevo pozornost. 
Naredila sem kratek in jedrnat vprašalnik, vprašanja pa so bila zaprtega ali 
kombiniranega tipa. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz triindvajsetih vprašanj, pri 
čemer so se tri nanašala na osebne podatke anketiranca, ostala pa na uporabo in 
zaznavanje Facebooka. 

5.2 Predstavitev rezultatov 

Z raziskavo sem poleg posameznih odgovorov na vprašanja pridobila tudi 
demografske značilnosti anketirancev. Na podlagi slednjih sem želela ugotoviti, ali 
imajo kakšen vpliv na uporabo družbenega omrežja Facebook. 

Na anketo je odgovarjalo 128 uporabnikov Facebooka, od tega 70,3 % žensk in 
29,7 % moških.  

Slika 5.1 Spol anketirancev 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 
Po starosti je bilo največ takih med leti 18-35 (94 %), od katerih ima več kot 

polovica srednješolsko izobrazbo (torej – gre večinoma za študente), nekoliko manj kot 
polovica pa ima visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.  
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Slika 5.2 Stopnja izobrazbe anketirancev 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

Slika 5.3 Starost anketirancev 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 
Skoraj tri četrtine anketirancev je uporabnikov spletne strani Facebook že vsaj pol 

leta (v tem času je bilo oglaševanje medija in tudi sama popularnost v Sloveniji na 
vrhuncu). Nanj so se prijavili predvsem (91 %) zaradi povabil ali priporočil 
prijateljev/prijateljic. 

Slika 5.4 Prva prijava anketirancev na Facebook 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 
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Slika 5.5 Kako so se anketiranci prvič povezali na Facebook 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 
Gre za osebe, ki internet uporabljajo vsaj tedensko, če ne dnevno, pri čemer gre za 

uporabo iz lastnih interesov in zabave, pa tudi za potrebe študija. Vendar pa je potrebno 
upoštevati, da v današnjih časih večina mladih redno uporablja internet, pa tudi sami 
anketiranci so specifični tip osebe, ki interneta ne uporablja redko – taki na to anketo 
zelo verjetno ne bi niti odgovarjali.  

Slika 5.6 Način uporabe interneta  

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

Slika 5.7 Pogostost uporabe interneta 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 
Anketiranci spletno stran Facebook obiskujejo večinoma dnevno – enkrat ali 

večkrat, v glavnem pa na vsakih nekaj dni, nanj pa dostopajo največkrat (84 %) od 
doma. 13 % anketirancev na stran dostopa iz službe, pri čemer je pa potrebno omeniti, 
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da je veliko podjetij izdalo različne prepovedi in ukrepe proti uporabi strani Facebook v 
delovnem času. Anketiranci ob vsakem obisku na strani preživijo med 5 do 10 minut, 
nekateri več, nekateri manj, le redki pa dlje od 30 minut.  

Slika 5.8 Pogostost obiska Facebooka 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

Slika 5.9 Porabljen čas ob obisku Facebooka 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

Slika 5.10 Od kod anketiranci dostopajo do Facebooka 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 
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Facebook anketiranci uporabljajo predvsem (49 %) za stik s prijatelji. Stran je 
pomemben medij tudi za kratkočasenje in zabavo.  

Slika 5.11 Razlog uporabe Facebooka 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 
Za krajšanje časa ponuja Facebook nešteto rešitev. Skoraj tri četrtine anketirancev 

redno uporablja aplikacije kot so igre, kvizi, pošiljanje daril ipd. Več kot polovici 
anketirancev se je v spomin vtisnilo vsaj eno izmed naštetih imen podjetij, ki se 
ukvarjajo z razvijanjem tovrstnih aplikacij, kljub temu, da se ne oglašujejo na vsiljiv 
način. 

Slika 5.12 Uporaba aplikacij 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

Slika 5.13 Zaznavanje imen razvijalcev aplikacij 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 
Število anketirancev, ki je preskočilo to vprašanje 
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Slika 5.14 Uporaba posameznih aplikacij 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 
Število anketirancev, ki je preskočilo to vprašanje 

 

Slika 5.15 Vrste rabljenih aplikacij 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 
Število anketirancev, ki je preskočilo to vprašanje 

 
Kljub množični uporabi najpriljubljenejših aplikacij pa se izkaže, da se zdi 

uporabnikom stran prenasičena z aplikacijami. Kar 94 % namreč bolj ali manj sovraži 
nesmiselne aplikacije. 
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Slika 5.16 Mnenje anketirancev o neuporabnih aplikacijah 

Sovražim nesmiselne aplikacije
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Poleg uporabe aplikacij je večina anketirancev tudi oboževalcev likov, blagovnih 

znamk ali znanih osebnosti, čeprav se le redki (12.5 %) aktivno udeležujejo na teh 
straneh; navadno gre le za včlanitev na stran, pri čemer nato tudi ostane.  

Slika 5.17 Pogostost priporočil ali vabil drugim uporabnikom Facebooka 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

Slika 5.18 Interakcija anketirancev v Skupinah ali na Straneh 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 
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Slika 5.19 Delež včlanjenih Skupin ali oboževalcev Strani 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 
Tovrstno pasivnost je moč opaziti tudi v odnosu do oglasov. Približno 40 % 

respondentov si je že kdaj ogledalo oglasno pasico na Facebooku, komaj 11 % pa je že 
kdaj kateri oglas ocenilo oziroma niti ne vedo, da je ta opcija možna. Vseeno je večini 
(80 %) možnost, da lahko oglas ocenijo ali celo odstranijo, všeč. 

Slika 5.20 Anketiranci, ki so kliknili ali si ogledali oglasne pasice na Facebooku 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

Slika 5.21 Všečnost možnosti ocenitve oglasa 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

Slika 5.22 Uporaba ocenjevanja oglasov 

 

       %          Število          
odgovorov       odgovorov 

Skupno število odgovorov 
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Slika 5.23 Strinjanje anketirancev s podanimi trditvami 

 

     Število       
odgovorov 

Skupno število odgovorov 

 

5.3 Ugotovitve 

Po analizi anket ugotavljam, da so uporabniki Facebooka večinoma mlajši ljudje, ki 
pogosto uporabljajo internet in si za obisk Facebooka vzamejo vsaj 5 do 10 minut 
dnevno. Facebook anketiranci uporabljajo predvsem (49 %) za stik s prijatelji. Stran je 
pomemben medij tudi preprosto za kratkočasenje in zabavo, saj Facebook ponuja 
nešteto aplikacij z najrazličnejšo vsebino. Skoraj tri četrtine anketirancev redno 
uporablja aplikacije kot so igre, kvizi, pošiljanje daril ipd. K temu ugotavljam tudi, da se 
je več kot polovici anketirancev vtisnila v spomin vsaj eno izmed naštetih imen podjetij, 
ki se ukvarjajo z razvijanjem tovrstnih aplikacij, kljub temu, da se ne oglašujejo na 
vsiljiv način. 

Kljub množični uporabi najpriljubljenejših aplikacij pa se izkaže, da se zdi 
uporabnikom stran prenasičena z aplikacijami. Kar 94 % namreč bolj ali manj sovraži 
nesmiselne aplikacije. Res je na Facebooku veliko tudi amaterskih aplikacij, ki 
uporabnike moteče, vendar se verjetno večina nanaša na tiste prijatelje, ki objavijo vsak 
rešen kviz ali vsak nov dosežek na igrah in se ne zavedajo, da je to zanje moteče. 

Pričakovani so bili tudi rezultati, da je večina anketirancev tudi oboževalcev likov, 
blagovnih znamk ali znanih osebnosti, čeprav se le redki (12,5 %) aktivno udeležujejo 
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na teh straneh; navadno gre le za včlanitev na stran, pri čemer nato tudi ostane. Razlog 
je najti predvsem v napačnem pristopu podjetij ali posameznikov, ki uporabnika ne 
znajo vključiti k interakciji oziroma ne znajo izkoristiti orodja, ki jim nudi Facebook ter 
nimajo niti prave motivacije niti strategije. Samo postavitev Strani ne pomeni, da se 
bodo uporabniki zgrnili na spletno stran in pričeli komunicirati. 

Tovrstno pasivnost je moč opaziti tudi v odnosu do oglasov. Približno 40 % 
respondentov si je že kdaj ogledalo oglasno pasico na Facebooku, komaj 11 % pa je že 
kdaj kateri oglas ocenilo oziroma niti ne vedo, da je ta opcija možna. Vseeno je večini 
(80 %) možnost, da lahko oglas ocenijo ali celo odstranijo, všeč. 

Zanimivo je, da se je večina anketirancev prijavila predvsem (91 %) zaradi povabil 
ali priporočil prijateljev/prijateljic. To potrjuje, da se Facebook širi predvsem virusno.  

Z analizo anketnega vprašalnika predvsem ugotavljam, da so ljudje vpisani 
predvsem zato, ker so vpisani tudi njihovi prijatelji v resničnem življenju. Poleg tega 
menim, da uporabniki Facebooka Strani in aplikacij ne zaznavajo kot marketinško 
orodje, saj niso moteča. Ta vidik Facebooka je v korist organizacijam, saj jim olajša 
virusno deljenje vsebin med uporabniki s pomočjo orodij kot so Dogodki ali aplikacij. 
Po drugi strani pa slovenska podjetja še ne razumejo in ne znajo uporabiti to novo 
orodje za trženjsko komunikacijo. Slednjim svetujem, da:  

− Upoštevajo dejstvo, da razmerja potrebujejo svoj čas; pričeti je potrebno v 
manjšem obsegu, da se oboževalcev ne zasuje s prevelikim številom vsebin – 
vsebino je dobro deliti takrat, ko imajo za povedati nekaj zanimivega. 

− Sprememba iz monologa v dialog ni enostaven korak; najprej je pomembno, da 
se dejansko bere in odgovarja na objave uporabnikov, poleg tega pa je bolje 
pisati na tak način, da se oboževalca vzpodbudi k interakciji. 

− Motivacija k interakciji je bistvena, da vaša Stran ne zamre; dobro bi bilo 
premisliti strategijo, ki je narejeno po meri za družbeno omrežje (npr. posebne 
promocije le za oboževalce na Facebooku, posebne vsebine le za oboževalce 
itd.). 
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6 SKLEP 

Osnovni namen diplomskega dela je predstaviti družbena omrežja kot novo orodje 
za trženjsko komuniciranje. V drugem poglavju sem predstavila, kako je prihod 
Interneta vplival na doseg glasu potrošnika v svet z orodji, ki jih imenujemo družbeni 
mediji. Internet je spremenil način, kako potrošniki razmišljajo, delujejo in nenazadnje 
kupujejo. Dandanes so priporočila prijateljev ali tudi neznancev ter pozitivne govorice 
bistvenega pomena, saj potrošniki tradicionalnim medijem ne zaupajo več in se zatorej 
po mnenja, ocene in informacije obrnejo na internet. Ne le, da je postal glavni kanal 
komunikacije, postaja tudi najpomembnejši medij sporočanja, iskanja in filtriranja 
informacij.  

Nato sem se v tretjem poglavju osredotočila na predstavitev družbenih omrežij, saj 
ta odražajo nov trend, saj ponujajo to, kar sodoben potrošnik potrebuje – enostavno za 
uporabo, hitro komunikacijo, deljenje vsebin s prijatelji in druženje s svojo obstoječo 
družbo prek spleta. Podrobneje bralcu predstavljam družbeno omrežje Facebook, saj ga 
v Sloveniji uporablja velika večina uporabnikov spleta. Prav tako so družbena omrežja 
zanimiva za tržnike, pri katerih velja, da gredo tam, kjer se zbirajo množice. Facebook 
tržnikom tudi nudi veliko orodij in pomoči, da dosežejo širok spekter uporabnikov. 
Menim, da so družbena omrežja del evolucijskega procesa, ki bo vplival na poslovno 
prakso 21. stoletja. 

Nenazadnje sem v četrtem poglavju uvodoma predstavila in obrazložila pojem in 
cilje trženjskega komuniciranja, virusni marketing ter nova pravila trženja in odnosov z 
javnostmi, ki veljajo pri uporabi družbenih medijev. V tem poglavju bralcu še 
podrobneje predstavim Facebookova orodja za trženje in odnose z javnostmi ter pravila 
oglaševanja s tem orodjem. 

Peto poglavje je namenjeno empiričnem delu naloge, kjer raziskujem zaznavanje 
marketinga pri uporabnikih družbenega omrežja in ugotavljam, da uporabniki Strani in 
aplikacij ne zaznavajo kot marketinška orodja, saj niso moteča. Zanimivo je tudi, da 
oglasne pasice na Facebooku ne pritegnejo veliko pozornosti. Poleg tega je anketa 
pokazala, da se vsebina na Facebooku širi predvsem virusno, saj uporabniki radi s 
prijatelji delijo zanimive ali zabavne vsebine, kar je tudi poglavitni razlog zaradi 
katerega ga uporabniki obiskujejo. 

Družbena omrežja postajajo torej pomemben del družbe. Podjetja pa morajo v tej 
sferi še najti svoje mesto ter ga iznajdljivo ter neinvazivno uporabiti kot dodatno orodje 
v svoji marketinški strategiji. Družbena omrežja niso priporočljiva za podjetja, ki niso 
vešči uporabe tega orodja. 
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Priloga 1 

 
Anketni vprašalnik 

 
 

Zdravo! Sem Eleonora Stojkovič, absolventka Fakultete za management v Kopru. 
V okviru diplomske naloge, ki jo pišem, sem pripravila vprašalnik o družbenem 
omrežju Facebook. Prosim vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni 
vprašalnik. Vsi podatki, ki mi jih boste zaupali, so anonimni in bodo uporabljeni zgolj 
v namene raziskave. Vaše dragoceno sodelovanje mi bo v veliko pomoč, zato se vam 
zahvaljujem za vaš čas. Za kakšnakoli vprašanja ali pomisleke sem vam na voljo na 
mojem Facebook profilu. 

 
Hvala!  

 
1. Kako pogosto uporabljate internet? 

a) Nekajkrat na dan 
b) Enkrat na dan 
c) Nekajkrat na teden  
d) Enkrat na teden  
e) Nekajkrat na mesec 
f) Enkrat na mesec 
g) Manj kot enkrat na mesec 

 
2. Zakaj večinoma uporabljate internet? 

a) Profesionalno  
b) Rekreativno (lastni interesi, zabava) 
c) Študij 

 
3. Kako pogosto uporabljate Facebook spletno stran? 

a) Nekajkrat na dan 
b) Enkrat na dan 
c) Nekajkrat na teden  
d) Enkrat na teden  
e) Nekajkrat na mesec 
f) Enkrat na mesec 
g) Manj kot enkrat na mesec 

 
4. Povprečno koliko časa preživite na Facebooku ob vsakem obisku? 

a) 2-5 minut 
b) 5-10 minut 
c) 10-30 minut 
d) 30 minut do 2 uri 
e) 2-5 ur 
f) Več kot 5 ur 
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5. Kdaj ste se prvič prijavili na Facebook? 

a) Pred enim tednom 
b) Pred nekaj tedni 
c) Pred enim mesecem 
d) Pred 2-6 meseci 
e) Pred 6-12 meseci 
f) Pred več kot enim letom 

 
6. Kako ste prvič prišli na Facebook? (iskalniki, povezava, povabilo prijatelja, 

drugo) 
a) Preko spletnih iskalnikov (Google, Yahoo, Najdi.si...) 
b) Kliknil/a sem na povezavo iz druge strani ali elektronske pošte 
c) Povedal/a mi je prijatelj/ica 
d) Bil/a sem povabljen/a 
e) drugo 

 
7. Od kod najpogosteje dostopate do Facebooka? 

a) Od doma 
b) Iz službe 
c) Iz šole 
d) Iz cyber caffe-ja 
e) drugo 

 
8. Zakaj uporabljate Facebook (obkrožite lahko več razlogov)? 

a) Za zabavo 
b) Za stik s prijatelji 
c) Za deljenje (slik, posnetkov, zapiskov) s prijatelji 
d) Za kratkočasenje 
e) Za stik z mojo najljubšo blagovno znamko 
f) Drugo_____________________________________________________ 

 
9. Ste kdaj kliknili na/ali si ogledali reklamne pasice na Facebook? 

a) Da 
b) Ne 

 
10. Ali ste kdaj kateri oglas ocenili? 

a) Da 
b) Ne 

 
11. Vam je možnost, da lahko oglas odstranite ali ocenite všeč? 

a)  Da 
b) Ne 

 
12. Uporabljate aplikacije (igre, darilca, kvizi...)? 

a) Da 
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b) Ne 
 

13. Kakšne vrste aplikacij pogosto uporabljate? 
a) Igre 
b) Kvize  
c) Privzete aplikacije (Slike, Darila, Dogodki, Povezave, Zapiski, Video, 

Skupine) 
d) Tržnica 
e) Drugo 

 
14. Uporabljate katero od naslednjih aplikacij? 

a) Likeness 
b) Word challenge 
c) Texas HoldEm Poker  
d) Who has the biggest brain? 
e) Geo challenge 
f) Restaurant city 
g) Mafia Wars 
h) Drugo:__________________ 
 

15. Se vam je katero od naštetih imen vtisnilo v spomin?  
a) Playfish  
b) LivingSocial  
c) Zynga  
d) RockYou! 

 
16. Ste član/ica skupine oz. oboževalec/ka lika, blagovne znamke ali znane 

osebnosti? 
a) Da 
b) Ne 

 
17. Se v kateri od skupin ali strani na Facebooku aktivno vključujete in/ali podajate 

mnenja, postavljate vprašanja? 
a) Da 
b) Ne 

 
18. Ali vabite prijatelje k ogledu aplikacije/strani/skupine? 

a) Da 
b) Ne 

 
19. Kako pogosto priporočate/vabite prijatelje k ogledu/članstvu? 

a) Pogosto 
b) Redko 
c) Nikoli 
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20. Prosim, da s klikom na eno izmed možnosti ocenite, v kolikšni meri se strinjate s 
trditvijo (obkrožite stopnjo strinjanja:1 pomeni sploh se ne strinjam do 5 pomeni 
zelo se strinjam). 

 
Večina vsebine na spletni strani Facebook je zame 
pomembna   
Na Facebooku hitro najdem, kar iščem 
Facebook se mi zdi enostaven 
Z veseljem si ogledam fotografije prijateljev 
Ne maram uporabljati Facebooka 
Ljudi na Facebooku zlahka kontaktiram 
Na Facebooku se težko znajdem 
Oglasne pasice pritegnejo mojo pozornost 
Rad/a prijateljem delim uporabne/zabavne vsebine 
Uporaba Facebooka je izguba časa 
Pogosto ocenjujem oglase 
Rad/a rešujem kvize 
Začetni interes me je sčasoma minil 
Facebook je zanimiv za ohranjanje stikov in 
iskanje ljudi 
Stara verzija spletne strani Facebooka je bila 
boljša 
Sovražim nesmiselne aplikacije 

1      2      3      4     5 
1      2      3      4     5 
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21. Starost (v letih): 

a) 18 
b) 18-24 
c) 24-35 
d) 35+ 

 
22. Spol 

a) ženski 
b) moški 
 

23. Stopnja izobrazbe 
a) Osnovnošolska 
b) V. srednješolska 
c) VI. višješolska 
d) VII./1 visokošolska 
e) VII./2 univerzitetna 
f) VIII. magisterij 
g) IX. doktorat znanosti 
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Nastavitve za pripravo ciljnega oglasa na Facebooku 
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Primer widgeta na Facebooku 
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Vstopna stran Facebooka 
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