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MOJSTER MARKETINGA

1. 2100+ udeležencev od 2018

2. Ekskluzivna 2-dnevna
izobraževanja

3. 50+ podjetij – upravljanje 
oglaševanja

4. Spletni program Zboostaj svoj 
biznis in drugi digitalni produkti



NALOGA

• PREDSTAVI SE 

• > Na postani@mojstermarketinga.si mi pošlji:

• > kdo si, iz katerega podjetja prihajaš,

• > povezave do spletne strani, Facebook strani, Instagram profila,

• > kaj želiš odnesti od izobraževanja,

• > katera so tvoja ključna vprašanja o digitalnem marketingu, 
komunikaciji na Facebooku in Instagramu, digitalnem oglaševanju.

mailto:postani@mojstermarketinga.si


VSEBINA USPOSABLJANJA

• 1. DEL

• > Digitalni svet - zakaj ga nujno potrebno vključiti?

• > Digitalni kanali v 2021

• > Kakšen je pomen zgodbe?

• > Kako postaviti cilje za digitalna omrežja, konkretno za Instagram in 
Facebook?

• > Idealna stranka - kdo je, kako jo nagovarjamo, kako se ji približamo?

• > Uvod v Facebook in Instagram, zakaj ju uporabljati?



1. DIGITALNI SVET

… in potem se je zgodilo leto 2020 in tisto, kar naj bi trajalo leta, se je moralo zgoditi v 

nekaj mesecih ali manj.

IMAMO ČAS, NAŠI KUPCI NISO ŠE NISO TAM



1. DIGITALNI SVET

 > Pandemija je v 89% anketiranih podjetjih pokazala, da 

potrebujejo boljšo IT podporo in razvoj.

 > Več kot 90% ljudi se najprej loti raziskovanja po spletu, preden se 

odločijo za nakup.

 > Geografsko nismo omejeni, oglašujemo lahko globalno. 

 > Digitalni svet nam daje možnost in svobodno odločitev, da se 

lahko povežemo s podjetjem kadarkoli. 

V LETU 2021

https://www.itpro.co.uk/strategy/29899/three-reasons-why-digital-transformation-is-essential-for-business-growth


1. DIGITALNI SVET

VARNOST 

> 84% ljudi ne opravi nakupa na spletu, če dvomijo v varnost spletne 

strani.

SEO OPTIMIZACIJA

> Google je odgovoren za 94% organskega prometa na spletni strani.

OPTIMIZACIJA ZA MOBILNE TELEFONE

96% ljudi uporablja Googlov iskalnik preko telefona.

PRVI KORAKI – KAJ JE POMEMBNO?



1. DIGITALNI SVET

NOVE VSEBINE

> Uporaba video vsebin na pristajalnih straneh bo izboljšala 

konverzijo za 86%.

BLOG VSEBINE

> 55% marketingerjev pravi, da je blog njihova najpomembnejša 

obveza.

PRVI KORAKI – KAJ JE POMEMBNO?



1. DIGITALNI SVET

1. > Prvi vtis (hitro nalaganje)

2. > Zaupanje in konsistenca (sledenje trendom)

3. > Enostavno do informacij (o produktih – 86%, kontakt – 65%, o nas – 52%)

4. > Pripovedovanje zgodbe

5. > Privlačni vizualni elementi (video, animacije)

6. > Hitra nakupna pot, brez distrakcij!

7. > Grajenje email liste

OSNOVE SPLETNE STRANI



1. DIGITALNI SVET

OSNOVE SPLETNE STRANI - PRIMERI

1. > barve

2. > CTA gumb

3. > prikaz izdelka/storitve

4. > opis



1. DIGITALNI SVET

OSNOVE SPLETNE STRANI - PRIMERI

1. > CTA gumb

2. > video

3. > mnenje



1. DIGITALNI SVET

OSNOVE SPLETNE STRANI - PRIMERI

1. > ekipa!

2. > zakaj oz. kako ti 

pomagamo



1. DIGITALNI SVET

OSNOVE SPLETNE STRANI - PRIMERI

1. > ponudba

2. > brez tveganja

3. > plačilna sredstva

4. > informacije



1. DIGITALNI SVET

OSNOVE SPLETNE STRANI - PRIMERI

1. DODATNO:

2. > brezplačna dostava

3. > najpogostejša vprašanja



1. DIGITALNI SVET

OSNOVE SPLETNE STRANI - PRIMERI

1. DODATNO:

2. > pasica na vrhu

3. > povezovanje na ostalih kanalih

4. > telefon



1. DIGITALNI SVET

OSNOVE SPLETNE STRANI - PRIMERI

1. DODATNO:

2. > primer vpisa na email listo



1. DIGITALNI SVET

TRENDI 2021 – ZAKAJ?



1. DIGITALNI SVET

TRENDI 2021 – KATERE PLATFORME?



1. DIGITALNI SVET

TRENDI SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ V 2021

1. 1. Povezovanje + skupnost + izkušnja

2. 2. Kreativnost

3. 3. UGC =User Generated Content

4. 4. Analitika!



1. DIGITALNI SVET

5. Live vklopi bodo še vedno „in“.

6. Story-ji se vedno bolj uveljavljajo kot 

vsebinski format.

7. Povezuj se!

TRENDI SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ V 2021



1. DIGITALNI SVET

8. Razširjena resničnost - Augmented

reality (AR) s pomočjo raznih dinamičnih 

filtrov -> za prodajo novih izdelkov ali 

pospeševanje interakcije z oboževalci. 

TRENDI SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ V 2021



1. DIGITALNI SVET

9. Spletna prodaja bo še naraščala. 54% 

uporabnikov SDO poišče izdelek na omrežjih. 

Prisotnost na SDO vpliva na nakup v 71% 

primerov. 

10. Transparentnost in povezovanje z 

občinstvom ima največjo vlogo. 

Vir: sproutsocial.com

TRENDI SPLETNIH DRUŽBENIH OMREŽIJ V 2021



1. DIGITALNI SVET

• NALOGA 

• > Ali že imaš spletno stran?

• > Kaj ti je posebej všeč?

• > Morda želiš kaj spremeniti, dodati?

• > Ali še nimaš spletne strani?

• > Kakšen je realen cilj, da jo vzpostaviš?

• > Imaš idejo, kako bi lahko izgledala, kaj naj vsebuje?



2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV

Vir

https://www.facebook.com/End2EndFactory/photos/a.1037830313071956/1045747422280245/


2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV

Facebook 

> 2,70 milijarde uporabnikov po vsem svetu (Slovenija: več kot 1.100.000 ljudi), Statista 
2021 , največ v starosti od 25 do 34 let (preveri tu)

> 93% prihodka iz oglaševanja prihaja iz oglaševanja na mobilnih napravah,

> 65% uporabnikov je starih manj kot 35 let,

> Facebook ima izmed spletnih družbenih omrežij ŠE VEDNO največ uporabnikov,

> več kot 80 milijonov majhnih podjetij uporablja Facebook za rast.

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/
https://www.statista.com/statistics/376128/facebook-global-user-age-distribution/#:~:text=As%20of%20January%202021%2C%20it,demographic%20group%20of%20Facebook%20users.


2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV

Instagram

> 1,2 milijarde uporabnikov po vsem svetu (Slovenija: okrog 690.000 ljudi),

> 500 milijonov ljudi uporablja Instagram Story vsak dan, 

> Več kot 25 milijonov podjetij je prisotnih na Instagramu, 

> 200 milijonov uporabnikov obišče vsaj 1 poslovni profil na dan, 

> največji razpon uporabnikov med 18 in 34 let.

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/


2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV

Pinterest

> iskanje idej, navdih

> v glavnem ženske (77 %, v starosti od 25 do 34 let (Statista, 2021). 

> vizualna izkušnja, opremljanje doma, praznovanja in podobno

> 85% uporabnikov ga uporablja, da dobijo ideje za nove projekte

> „pin“ post oz. pripenjanje objav, ki so nam všeč

> 8 od 10 uporabnikov meni, da se tam počuti pozitivno

https://www.statista.com/statistics/248168/gender-distribution-of-pinterest-users/


2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV



2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV



2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV

LinkedIn

> poslovno družbeno omrežje, B2B

> več kot 60% uporabnikov starih med 25 do 34 let (Statista, 2021)

> povezovanje, iskanje ljudi, ki imajo določeno zaposlitev, položaj, izkušnje, izobrazbo

> oglaševanje je dražje

https://www.statista.com/statistics/273505/global-linkedin-age-group/


2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV



2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV

TikTok

> najmlajše, ampak najbolj priljubljeno omrežje, strmo narašča

> zabava s pomočjo kratkih video vsebin, do 60 sekund,

> mlajše občinstvo – v ZDA je več kot 60 % uporabnikov generacije Z (po letu 1995), torej 
uporabnikov mlajših od 25 let (Forbes, 2020).

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/07/07/what-the-rise-of-tiktok-says-about-generation-z/?sh=5093cd126549


2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV



2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV

twitter

> deljenje mnenj z uporabniki,

> kratko, jedrnato, zgolj kot vtis, novičarski stil,

> 28 % predstavljajo uporabniki od 35 do 49 let (Statista, 2021), predvsem moški v 69 % 
(Statista, 2021)

https://www.statista.com/statistics/283119/age-distribution-of-global-twitter-users/
https://www.statista.com/statistics/828092/distribution-of-users-on-twitter-worldwide-gender/


2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV



2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV

YouTube

> več kot 2,3 milijarde uporabnikov, Statista 2021,

> drugo najbolj priljubljeno omrežje, za Facebook-om

> drugo najbolj priljubljeno ISKALNO omrežje, za Google

> vsak dan več kot 1 milijardo ur ogledov – če bi vsaka oseba gledala, bi to pomenilo 8,4 
minute na dan na osebo

> 70% ljudi gleda na telefonu

https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/


2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV



2. DIGITALNI KANALI

PREGLED KANALOV



2. DIGITALNI KANALI

• NALOGA 

• > Katere kanale že uporabljaš?

• > Kako pogosto objavljaš?

• > Morda želiš kaj spremeniti, dodati?

• > Katere kanale želiš uporabljati?

• > Zakaj, s kakšnim ciljem?

• > Imaš idejo, kakšne bodo vsebine?



1
MOČNA

ZAUPANJE

2
MAMLJIVA

NAŠ GLAS

3
MOGOČNA

SKUPNOST

4
MOJSTRSKA

STRAST

5
MAGIČNA

ČUSTVA

Zakaj je drugačna? Ne zgolj 

dejstva, ampak doživljanja.
Iskrenost. Gradimo si 

identiteto.

To ni zgolj izdelek, storitev! Delimo 

zadovoljstvo, vzpone, padce.

Načrtovanje + veselje do tega, kar 

počnemo. 

Pritegni! Naj ves svet odkrije 

vaše poslanstvo.

3. ZGODBA

ODKRIJ 5 M-JEV!



3. ZGODBA

PRIMERI OBJAV



3. ZGODBA

PRIMERI OBJAV



3. ZGODBA

PRIMERI OBJAV



3. ZGODBA

• NALOGA 

• > Kakšna je tvoja zgodba?

• > Kdo vse jo sestavlja?

• > Kdaj se je vse skupaj začelo?

• > Kakšni so tvoji izzivi, vzponi, padci?

• > Kaj je posebnost tvoje zgodbe, izdelkov, storitev?

• > ZAKAJ delaš to, kar delaš?



3. ZGODBA



4. DOSEGANJE CILJEV

STRATEGIJA – KLJUČNA VPRAŠANJA

• 1. Koliko časa imate na voljo?

• 2. Koliko budgeta imate na voljo?

• 3. Katere kanale in kako jih boste vključili?

• 4. Kako boste komunicirali? Kakšne vsebine 
boste vključili? 



4. DOSEGANJE CILJEV

STRATEGIJA – 5 KORAKOV

• 1. Postavite realne cilje.

• 2. Določite idealno stranko - občinstvo.

• 3. Pripravite relevantno vsebino.

• 4. Konstantno merite in spremljajte uspeh. 

• 5. Analizirajte in optimizirajte, da se 
konstantno izboljšate. 



4. DOSEGANJE CILJEV

• NALOGA 

• > Kakšne cilje želimo doseči na Facebooku?

• > Komunikacija na Facebook strani?

• > Oglaševanje izdelkov/storitev? Koliko prodanih izdelkov?

• > Oglaševanje blog objav? Koliko obiskovalcev na spletni strani?

• > Kaj potrebujemo za te cilje?

• > Koliko budgeta?

• > Besedila, fotografije?



4. DOSEGANJE CILJEV

• NALOGA 

• > Kakšne cilje želimo doseči na Instagramu?

• > Komunikacija na Instagram profilu?

• > Oglaševanje izdelkov/storitev? Koliko prodanih izdelkov?

• > Oglaševanje blog objav? Koliko obiskovalcev na spletni strani?

• > Kaj potrebujemo za te cilje?

• > Koliko budgeta?

• > Besedila, fotografije?



5. IDEALNA STRANKA

IDEALNA STRANKA – 4 KLJUČNA VPRAŠANJA

• Spol, starost, jezik, lokacija

• Kakšni so interesi idealne stranke?

• Katera socialna omrežja uporablja stranka?

• Kako nagovarjati stranko preko izbranega omrežja?



5. IDEALNA STRANKA

RAZISKUJMO...

• Kaj bomo prodajali, oglaševali?

• Konkurenca (prihodek, število sledilcev, …)?

• Konkurenčna prednost tvojega podjetja, 
konkretni razlogi?



5. IDEALNA STRANKA

RAZISKUJMO...

• 5 ključnih problemov idealne stranke v zvezi z izdelkom 
(Moja stranka bi rad jedla BIO hrano, vendar ji je ta 
predraga.)

• 5 stvari, ki morajo biti izpolnjene, da te stranka priporoči 
naprej (Moja stranka mora prejeti na dom povsem sveže 
BIO sadje in zelenjavo.)

• Naštej lastnosti, ki jih mora stranka imeti/znati, preden 
kupi tvoj izdelek/storitev (primer: določeno stopnjo 
izobrazbe, določen prihodek, izbrane hobije, določeno 
znanje na specifičnem področju, izkušnje, ipd…)



5. IDEALNA STRANKA

RAZISKUJMO...

• Kaj bo pridobila stranka, če postane tvoja 
stranka?

• Kako se mora počutiti stranka, ko kupi izdelek, 
storitev?



5. IDEALNA STRANKA

• NALOGA 

• > Po vseh teh vprašanjih identificiraj idealno stranko, lahko si jo 
tudi narišeš.



VPRAŠANJA

Pišete lahko tudi na: postani@mojstermarketinga.si.
Hvala za pozornost in gremo v akcijo! 

?

mailto:postani@mojstermarketinga.si

