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Kako oglaševati 
v zadnjih 66-ih dneh 
leta 2020?

MONIKA HORVAT IN GREGA GOSTINČAR



Monika
Horvat

Kdo je Monika? 

> samostojna podjetnica od 1. 1. 2015,
> mentorica podjetnicam in podjetnikom,
> strokovnjakinja Facebook in Instagram oglaševanja,
> mamica dveh otrok,
> ljubiteljica dobre glasbe, morja in poletja :) 



Grega
Gostinčar

Kdo je Grega?

> podjetnik, 
> ustanovitelj podjetja PowUnity,
> ustanovitelj branda Yourinception.com



Mojster
Marketinga

1. 1800+ udeležencev od 2018
2. Ekskluzivna 2-dnevna
izobraževanja
3. 50+ podjetij – upravljanje
oglaševanja
4. Spletni program Zboostaj
svoj biznis in drugi digitalni
produkti



O vsebini oz.
če se sprašuješ...

Katere kanale naj zajamem v komunikacijo? 

Kako naj zastavim akcijo?

Kako najti ciljno občinstvo?

Retargeting? Kaj je Facebook Pixel in zakaj vidim
oglase spletnih strani, ki sem jih obiskal/a?

Kako vem, če je oglaševanje uspešno?

SI NA PRAVEM MESTU! :)



Ključni koraki, ki jih moraš upoštevati: 

ČAS -> načrtuj pravočasno (vsaj 1 mesec prej), zadnji
čas za Black Friday promocijo

USTVARI CELOTO -> kanali in vsebine naj bodo med
sabo povezane

ISTA PONUDBA VSEPOVSOD -> ne dovoli si, da
zmedeš ljudi, naj bo ponudba enostavna in ista
vsepovsod (izjema: zveste stranke) 

Načrtovanje!

Katere kanale naj zajamem v komunikacijo? 



Načrtovanje!

Katere kanale naj zajamem v komunikacijo? 

Naredi si plan objav. 



Spletna stran oz.
pristajalna stran

> Privlačna ponudba
> Predstavitev izdelka
> Ocene, mnenja
> Paketna ponudba
> BONUSI
> Najpogostejša vprašanja
> O podjetju, misija

PRIMER >>

Facebook

> konstantna komunikacija na
Facebook strani (načrt objav)
> konstantno oglaševanje na
Facebooku
> interakcija z občinstvom v
komentarjih, Messengerju

Instagram

> konstantna komunikacija na
Instagram profilu (vizualno
privlačno, a hkrati močna
vsebina)
> konstantano oglaševanje
> privlačne Story vsebine
> interakcija z uporabniki
(Story stickers) 

Digitalni kanali

Katere kanale naj zajamem v komunikacijo? 

Ogromno jih je - izberi prave! 

https://staqperformance.com/pages/halloween-special


E-mail marketing

> konstantna komunikacija, ki jo
ob posebnih ponudbah še
okrepimo
> načrt e-mail vsebin
> vsebina in šele nato prodaja
> gradnja e-mail liste naj poteka
ves čas!

Google Ads

> iskalno omrežje (Search Ads)
> prikazno omrežje (Display
Ads, Gmail Ads)

Še kaj? 

> če uporabljaš katerega izmed
drugih kanalov in ti dobro služi,
potem ga ravno tako moraš
vplesti v komunikacijo

Digitalni kanali

Katere kanale naj zajamem v komunikacijo? 

Ogromno jih je - izberi prave! 



Ponudba = ključ

Pripravi akcijo, ki izstopa.

Morda zaradi tvoje zgodbe ali pa je tako udarna, da je enostavno ne bo 
možno zavrniti. 

Kako naj zastavim akcijo?



Ponudba = ključ

Kako naj zastavim akcijo?

VPRAŠANJA, NA KATERA SI MORAŠ ODGOVORITI:

> Koliko manevrskega prostora imaš iz vidika višine popusta? Nikoli ne smemo iti v minus!

> Upsell oz. prodaja po prodaji -> če veš, da bodo kasneje kupili še dražji izdelek, storitev, si lahko privoščiš
več!

> Paketna ponudba -> kakšne pakete lahko sestaviš in tako prodaš še več?

> BONUSI -> ljudje obožujemo darila :)

> Kaj deluje boljše pri tebi: popust ali brezplačna poštnina? Kombinacija obojega?



Ponudba = ključ

Kako naj zastavim akcijo?

SESTAVI VRHUNSKI OGLAS, OBJAVO, E-MAIL. 



HOT - VROČE

> ljudje, ki te že dobro poznajo,
morda so že kaj kupili

> tisti, ki so pred kratkim
obiskali spletno stran in dodali
izdelek v košarico

> vodimo na prodajne strani ->
najpogosteje se pretvorijo v
kupce

Odkrij jih!

Kako najti ciljno občinstvo?

COLD - HLADNO

> ljudje, ki še nikoli niso slišali
za tvoj brand, podjetje

> pokaži brand oz. izdelke

> vzpostavi odnos, da jih
pretvoriš v warm/hot občinstvo

> blog / podkast / lead magnet
/ vsebinski oglasi 

WARM - TOPLO

> ljudje, ki že poznajo izdelke,
brand, ampak še nič niso kupili

> pred kratkim obiskali spletno
stran in so se tudi bolj engage-
ali, npr. ogledali določen izdelek

> dobro jih je ponovno ogreti,
da potem postanejo "vroči", npr.
webinar, demo / vzorček



SAVED AUDIENCE

> shrani najpogosteje
uporabljano občinstvo in si
prihrani čas (interesi, spol,
starost)

CUSTOM AUDIENCE

> ljudje, ki so že pokazali nek
interes v zvezi z nami
(engagers, visitors, email list)

LOOKALIKE AUDIENCE

> poišči podobna občinstva
(npr. na podlagi kupcev, na
podlagi engagers, na podlagi
obiskovalcev spletne strani...)

Odkrij jih!

Kako najti ciljno občinstvo?

Občinstva v Facebook in Instagram oglasih. 
KLIK DO OGLAŠEVALSKEGA RAČUNA > 

https://www.facebook.com/adsmanager/
https://www.facebook.com/adsmanager/


Odkrij jih!

Kako najti ciljno občinstvo?

Občinstva v Facebook in Instagram
oglasih. 

> gumb SAVE THIS AUDIENCE, da
shranimo pod Saved Audience



Odkrij jih!

Kako najti ciljno občinstvo?

Občinstva v Facebook in Instagram
oglasih. 

> Custom Audience - občinstvo po
meri



Odkrij jih!

Kako najti ciljno občinstvo?

Občinstva v Facebook in Instagram
oglasih. 

> Lookalike Audience - primer
občinstva, ki je podobno engager-
jem na Facebook strani



Retargeting

Facebook Pixel je nujna stvar, ki jo je potrebno urediti, preden pričnemo
oglaševati.

Nato izberi pravo ciljno skupino in pravi nagovor. 

Kaj je Facebook Pixel in zakaj vidim oglase spletnih
strani, ki sem jih obiskal/a?



Retargeting

Primeri oglasov, daj ljudem vedeti, da so že obiskali tvojo spletno stran. 

Poglej v ADS LIBRARY.

Kaj je Facebook Pixel in zakaj vidim oglase spletnih
strani, ki sem jih obiskal/a?

https://www.facebook.com/ads/library/


Analiza, analiza!

Kako vem, če je oglaševanje uspešno?

Facebook stran



Analiza, analiza!

Kako vem, če je oglaševanje uspešno?

Instagram profil



Analiza, analiza!

Kako vem, če je oglaševanje uspešno?

Facebook, Instagram oglaševanje

Ključne metrike: 
> CPC (cena na klik) -> če imaš 100 € in je cena na klik 0,10 € pridobiš 1000
obiskovalcev
> CTR (Click-Through-Rate) -> vsaj 1% (zamenjaj fotografije, spremeni tekst, spremeni
občinstvo)
> Cena na konverzijo (Cost per Result / Conversion) -> odvisno od cene
> ROAS (revenue / cost) -> vsaj 3 ali več

Primer: Če podjetje porabi 2.000 € na mesec in ustvari 10.000 €, je razmerje 5 to 1,
ker je 10.000 deljeno z 2.000 = 5.



Analiza, analiza!

Kako vem, če je oglaševanje uspešno?

Facebook, Instagram oglaševanje - primer prodaje programa Zboostaj svoj biznis



Preveč informacij, premalo znanja?

Boostaj biznis skupaj z nama 



ZBOOSTAJ SVOJ BIZNIS 
30-dnevni program

Vse, kar moraš vedeti

> BOOSTANJE ni enako OGLAŠEVANJU

> Kako se lotiti Facebook in Instagram oglaševanja?

> Kako sestaviti dober oglas in ga naložiti v Ads Manager?

> Kako analizirati rezultate?

> BONUSI: priročnik za idealno stranko, Facebook stran,
Instagram profil, pregled oglasov in še marsikaj več :) 

Enostavni, praktični pristop

> Program je praktično naravnan, kar pomeni, da poleg več kot
15 ur vsebin, sproti pripravim še dodatne, kar me udeleženci
vprašajo.

> 1-krat TEDENSKO srečanje na ZOOM-u ali FB LIVE, tudi po
30-ih dneh

> Delaš v svojem ritmu, ni nujno v 30-ih dneh, lahko tudi
počasneje ali hitreje :) 

> Support v skupini ali preko e-maila, da rešimo vse izzive.  



VEČ O PROGRAMU TUKAJ >>

Začnemo 1. novembra! 

Maja, Mali Ganeša
Draga Monika, najprej velik HVALA za tvoj čas, predanost in
prijaznost. S programom Zboostaj svoj biznis sem zelo
zadovoljna. Všeč mi je kako si nam vse predstavila, najprej v pisni
obliki en dan prej in potem še fb live naslednji dan. Vse si zelo
dobro razložila, pokazala na primerih. Meni je res zelo pomagalo,
da razumem in da znam sama narediti oglase in tudi spremljati
rezultate. In še druge stvari, kako gradit mailing listo, kako
povečat število sledilcev. Meni je res top program!

https://mojstermarketinga.si/trgovina/zboostaj-svoj-biznis/


Čas za vprašanja :)
Kontaktiraj naju na
postani@mojstermarketinga.si


