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Monika Horvat
agencija KUKA in znamka Mojster Marketinga

KDO JE MONIKA?

> samostojna podjetnica od 1. 1. 2015,

> mentorica podjetnicam in podjetnikom,

> strokovnjakinja Facebook in Instagram oglaševanja,

> soustanoviteljica projekta Mojster Marketinga (več kot
2500 udeležencev),

> mamica dveh otrok.
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Tadej Glavač
GO4GOAL
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KDO JE TADEJ?

> lastnik podjetja in idejni vodja GO4GOAL,

> športni navdušenec,

> soorganizator Pomurskega športnega festivala,

> član ekipe nogometnega kampa Marcos Tavares,

> strast do oblikovanja.



Kaj naju povezuje?

Udeleženca programa Podjetno v
svet podjetnišva leta 2014.

PVSP

Ko vidiš, da nekdo naredi korak v
pravo smer, tudi najmanjši uspeh. Da
mu čestitaš, ga spodbudiš. 

PODPORA

Ko imaš v svojem krogu ljudi, s
katerimi lahko spregovoriš tudi o
najbolj norih idejah. 

IZMENJAVA IDEJ
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01 
Najina zgodba in kako sva
našla idejo, ki naju še po
sedmih letih vsak dan znova
vrže iz postelje.

Kako se lotiti raziskave trga?

04
Kako se samostojno lotiti
marketinga? 

Katere kanale vključiti za
najboljši učinek?

02
Ali je okolje lahko ovira? Kako
slediti sebi kljub temu, da si
včasih edini, ki verjame v
lastno zgodbo? 

Kako motivirati sam sebe, kdo
je tisti, ki ti lahko stoji ob
strani, ti pomaga?

05
Kdo so influencerji  in
ambasadorji? Kako ti lahko
pomagajo in kako jih poiskati? 

03
Realni cilji, majhni in veliki.

Kako si postavljati cilje? 

Kako uresničiti cilje?

VSEBINA
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STRASTNA
IDEJA
ČE JE ŠE NIMAŠ...

Ustvari si svojo vizijo.

Rešuj problem, ki ga ima specifično občinstvo.

Odkrij poslovne ideje na delovnem mestu. 

Odkrij svojo strast. 

Izkoristi lastne prednosti, sposobnosti.

Postani "zakladnica" idej. 
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ČE IMAŠ PRODUKT, V KATEREGA
VERJAMEŠ, IMAŠ PRAV VSE.
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KAKO JE TADEJ PRIŠEL DO IDEJE?

"Med igranjem nogometa in pri drugih športih sem imel
vedno probleme z neprilegajočimi se nogavicami, vlažnimi
stopali ter posledično z žulji. Ugotovil sem, da na tržišču ni
veliko res dobrih, kvalitetnih nogavic. Vedno manj
pozornosti se posveča kvalitetnim materialom. Korporacije
gledajo le na zaslužek in izdelujejo nogavice iz dokaj
poceni in nekvalitetnih materialov. Zato sem se podal v
raziskave materialov ter njihovih lastnosti, da bi izdelal
novo generacijo športnih nogavic."

Tadej Glavač

01



07

KAKO JE MONIKA PRIŠLA DO IDEJE?

"Kot otrok sem vedela dve stvari: želim imeti nekaj
lastnega in želim pomagati ljudem. Ko so me spraševali, kaj
bo, sem vedno rekla, da še ne vem, da se bo že pokazalo.
In kar naenkrat sem uživala v ustvarjanju vsebin za druge
in pripravljanju oglasov, ki jim pomagajo pri tem, da njihovo
podjetje raste iz dneva v dan."

Monika Horvat
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01
Start With Why

Začni z zakaj
SIMON SINEK

WHY?

People won't truly buy into a product,
service, movement, or idea until they
understand the WHY behind it.
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KAKŠEN JE
TVOJ ZAKAJ?
TADEJ

Izdelati vrhunske nogavice, ki bodo v
doprinos športnikom, da se bodo počutili
boljše. 

01
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01
KAKŠEN JE
TVOJ ZAKAJ?

MONIKA

Ker verjamem, da lahko vsako podjetje ali
posameznik s pristno, srčno komunikacijo,
nagovori ljudi, razširi prepoznavnost in
pospeši prodajo.
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01 ALI TRG
POTREBUJE
TVOJO
STORITEV?

KAKO SE LOTITI RAZISKAVE TRGA?

KDO bodo naši kupci?

KJE se nahajajo naši kupci? 

NA KATERIH KANALIH najdemo naše
kupce?

ZAKAJ se zanimajo za naš izdelek?
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25 EUR
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ALI TRG
POTREBUJE
TVOJO
STORITEV?

VELIKOST TRGA

Koliko ljudi, ki jih lahko nagovarjamo,
imamo na voljo?

16



17



18



02

OKOLJE
NEGATIVNI KOMENTARJI

ODZIVI OKOLICE

Za vsakim dobrim konjem se kadi.

Trdni temelji :) 

Kdo ti je v tvojem okolju lahko v doprinos?

Poveži se z ljudmi na daljavo. 
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VEDNO VERJEMI VASE!

Tudi takrat, ko imaš občutek, da noben drug ne verjame.

Tudi takrat, ko gre kaj narobe. Spomni se stvari, ki so šle v
dobri smeri.

Tudi takrat, ko prejmeš negativni komentar. Shrani si vse
pozitivne na eno mesto in jih podeli s skupnostjo.
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5 NAČINOV, KAKO SE MOTIVIRATI

>1: Pristop ONI SO V ZMOTI ne deluje. Prihrani
energijo in fokus za lastne projekte.

>2: Zapiši si dobre stvari o sebi:

>> dosežki in sposobni

>> interesi

>> pozitivne fizične lastnosti

CENI SE!

>3: MINDSET oz. RAZMIŠLJANJE je ključnega
pomena!

Ne ukrepaj iz strahu in dvomov.

Pozitivno se naravnaj. 
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5 NAČINOV, KAKO SE MOTIVIRATI

>4: Najdi INSPIRACIJO! Beri knjige, poslušaj podkaste,
izobražuj se.

>5: VZTRAJNOST in KONSTANTA, tudi ko ne gre vse po
planu.

Ko se učinek ne vidi takoj.

Ko še ni odziva, ki ga pričakujemo. 

Vse se obrestuje, če smo le vztrajni.
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CILJI
KAKO SI JIH POSTAVITI? 

NE RAZMIŠLJAMO ZGOLJ O
MEJNIKIH, AMPAK PREDVSEM O
GRAJENJU KULTURE, SKUPNOSTI. 
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CILJI
VPRAŠAJ SE:

Kaj lahko dosežeš v 1 dnevu?

Kaj lahko dosežeš v 30-ih dneh?

Kaj lahko dosežeš v 365-ih dneh?
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NASVETI:

Natančno definiraj cilj (primer: Pripravila
bom objave??? Pripravila bom 10 objav). 

Naredi si seznam opravil oz. TO DO list.

Uporabi aplikacije za učinkovito
upravljanje s časom (Rescue Time, Toggl
in podobno). 

Odstrani moteče faktorje. 
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RAZPISI IN FINANČNA PODPORA

- MNOŽIČNO FINANCIRANJE

- PODJETNIŠKI INKUBATORJI (pomoč, podpora)

- RAZPISI

03 CILJI
KAKO URESNIČITI CILJE?



BREZ ČAKANJA NA PRIMEREN RAZPIS

SAM SE ODLOČIŠ KDAJ IN KAKO

USPEH ODVISEN OD ANGAŽIRANOSTI IN PRIPRAVLJENOSTI

BREZ BIROKRACIJSKIH POROČIL
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PODROBNEJŠA PRIPRAVA (TRG,
PODPORNIKI)

MARKETING (TUJE AGENCIJE,
ŠPORTNIKI/INFLUENCERJI V TUJINI)

JE PRODUKT PRIMEREN?

PREDSTAVITEV (RAZUMLJIVA ŠIRŠEMU
KROGU LJUDI - LAIKOM)

BAZA PODPORNIKOV (PRED KAMPANJO)

80% ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV PRED
LANSIRANJEM KAMPANJE
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- PODPORA START-UPom

- IZOBRAŽEVANJA

- RAZPISI

- MREŽENJE
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MARKETING
DIGITALNI KANALI

OD UST DO UST - PRIPOROČILO
PRIJATELJEV, DOSEDANJIH STRANK

TRADICIONALNI MARKETING?

Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube,
TikTok, e-mail marketing ...

Priporočila štejejo ;) 

Časopis, televizija, radio -> Vprašaj se, če
je merljivo in kaj lahko v digitalu prejmeš
za tolikšen vložek. 
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KAKO SE SAMOSTOJNO LOTITI MARKETINGA?

> KORAK 1: POSTAVI SI STRATEGIJO Z REALNIMI CILJI

To pomeni, da si postaviš kot cilj npr. da v tem mesecu
želiš doseči 500 ogledov spletne strani.

Kaj potrebuješ za to?

> KORAK 2: CILJNO OBČINSTVO

Niso vsi tvoje občinstvo. Kako izgleda tvoja idealna
stranka? 

> KORAK 3: NAJDI SVOJ GLAS

Kakšne vsebine želiš pripraviti za občinstvo? Kako jih želiš
nagovoriti? 

> KORAK 4: KAKŠEN BUDGET IMAŠ NA VOLJO?

Kaj lahko dosežeš organsko?

Želiš vse skupaj pospešiti? Začni z vsaj 50 € na mesec in
spremljaj učinek.
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01 SPLETNA STRAN

Zelo pomembna, je ogledalo podjetja, podjetnika. Lahko je v
smislu predstavitvene strani, če pa gre za spletno trgovino, pa
je zelo pomembno, da je nakupni proces čim bolj enostaven.

MARKETING
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02 FACEBOOK STRAN

Naj bo privlačna, uredi jo. Dodajaj aktualne informacije,
KONSTANTNO komuniciranje. Pojavljaj se v Facebook story-
jih. 

MARKETING

37



03 INSTAGRAM PROFIL

Pripravi si zanimiv opis - BIO. Dobre fotografije so izjemnega
pomena. Več kot objaviš, več sledilcev pritegneš. Vsak dan
objavi vsaj 3 Story vsebine - ne pozabi na interaktivnost. 

MARKETING
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MARKETING - Facebook in
Instagram - kaj je boostanje?
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MARKETING - Facebook in
Instagram - kaj je oglaševanje?
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MARKETING - oglaševanje,
primer GO4GOAL
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"PAMETNI MARKETING" - rast blagovne znamke, pritegnitev,
povpraševanje.

Plačljivo oglaševanje - kampanje.

Email marketing.

Video serije.

Brezplačne/organske kampanje (ideje - podcast, LE ...).

Influencerji in ambasadorji ...
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INFLUENCERJI

AMBASADORJI
RAZLIKA?

ZAUPANJE!

VSAK OD NAS JE AMBASADOR!

Kakšna je razlika med infuencerji in
ambasadorji?

Zaupanje med blagovno znamko in
potencialnimi kupci.

Vsak dober glas o produktu/storitvi je ene vrste
ambasadorstvo ...



KAKO NAJTI INFLUENCERJE IN AMBASADORJE?

> Pobrskaj in najdi ljudi, ki lahko tvoj izdelek, storitev
vpletejo v življenjski slog, ki jim bo to v doprinos.

> Poskrbi za dolgoročno sodelovanje, saj s tem krepiš
zaupanje.

> Oblikuj vsebino v sodelovanju z izbrano osebo, saj ona
najbolj ve, kaj deluje pri njenem občinstvu. 

> Skomuniciraj to sodelovanje na vseh kanalih, ki jih imaš.
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Kaj sedaj? 
IMAŠ IDEJO?

KAJ TE OVIRA?

KAKŠNI SO TVOJI CILJI?

KAJ JE POTREBNO, DA SE LOTIŠ MARKETINGA?

KDO TI LAHKO POMAGA RAZŠIRITI GLAS? 
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Poseben popust za udeležence tega
WEBINARJA

-15%

promocijska koda ZOOM15
*POPUST VELJA DO 28. 2. 2022

VEČ INFORMACIJ TU >

https://go4goal.net/izdelek/protizdrsne-nogavice-go4goal/
https://go4goal.net/izdelek/protizdrsne-nogavice-go4goal/


Monika ti podarja ...
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15% popust na 30-dnevni program 

ZBOOSTAJ SVOJ BIZNIS

koda: VIP15

Več o programu >

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


Hvala za pozornost!
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ČAS ZA VPRAŠANJA

kontakt Monika: postani@mojstermarketinga.si

kontakt Tadej: tadej@go4goal.net


