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Kdo sem jaz?

• Monika Horvat, mag. inž. 
med. kom. (UNI)

• Podjetnica, predana 
digitalnemu marketingu 

• Lastnica agencije za digitalni 
marketing

• Soustanoviteljica projekta 
Mojster Marketinga



Mojster Marketinga

• Več kot 3000 udeležencev od 
leta 2018

• 100+ podjetij – upravljanje 
oglaševanja
• Spletni program Zboostaj

svoj biznis 

in drugi digitalni produkti



VSEBINA

• 1. NAPAKA: Ne delimo naše zgodbe
• 2. NAPAKA: Ne najdemo idej

• 3. NAPAKA: Ne nagovarjamo ciljnega občinstva
• 4. NAPAKA: Preveč kanalov, premalo fokusa?
• 5. NAPAKA: Ne analiziramo uspešnosti objav



Preden začnemo …
Spletna družbena omrežja, da ali ne?

• Facebook še vedno prevladuje in je #1, saj ga uporablja 90% 
marketingerjev, neposredno za oglaševanje pa 70%.
• Instagram je vroč! 79% marketingerjev ga uporablja in je #1 

platforma, o kateri se želijo naučiti še več.
• Velik interes je tudi za YouTube in TikTok, čeprav slednjega 

trenutno zgolj 18% podjetij vključuje v marketinške aktivnosti. 



Preden začnemo …
Spletna družbena omrežja, da ali ne?

Facebook - napoved za prihodnjih 12 mesecev

Vir: 2022 Social Media Marketing Industry Report, SocialMediaExaminer.com

https://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2022/


Preden začnemo …
Spletna družbena omrežja, da ali ne?

Instagram - napoved za prihodnjih 12 mesecev

Vir: 2022 Social Media Marketing Industry Report, SocialMediaExaminer.com

https://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2022/


1. NAPAKA: Ne delimo naše zgodbe
'People don't buy what you do; they buy why you do it. And what 

you do simply proves what you believe.'



1. NAPAKA: Ne delimo naše zgodbe

Odkrijmo 5 M-jev zgodbe:

• MOČNA. ZAUPANJE. Gradimo si identiteto.
• MAMLJIVA. NAŠ GLAS in poslanstvo, ki pritegne.
• MOGOČNA skupnost. To ni zgolj izdelek, storitev.
• MOJSTRSKA. Načrtovanje in veselje do tega, kar počnemo.
• MAGIČNA. ČUSTVA. Ne zgolj dejstva, ampak doživljanje.



1. NAPAKA: Ne delimo naše zgodbe

Razkrijmo, kdo smo.



1. NAPAKA: Ne delimo naše zgodbe

Podelimo svoje misli.



1. NAPAKA: Ne delimo naše zgodbe

Napišimo naš zakaj.



1. NAPAKA: Ne delimo naše zgodbe

Podelimo, kako 
preživljamo svoj prosti 
čas.



2. NAPAKA: Ne najdemo idej

Zakaj uporabljamo spletna družbena omrežja?



2. NAPAKA: Ne najdemo idej

Kje najti ideje?

-> Naše področje delovanja, opis storitev / izdelkov, 
zanimivosti

-> Dogajanje v svetu, posebni dnevi

-> Naša zgodba, vrednote
-> Povezovanje z drugimi

-> Naš prosti čas



2. NAPAKA: Ne najdemo idej

15 idej za objave, ki jih lahko pripravimo takoj

1. Danes je dan …
2. Mineva že XX let, odkar sem pričel/a lastno pot
3. Vprašaj me karkoli
4. Zanima me, kdaj si se prvič srečal/a / kupil/a ________ 
(področje, izdelek, ki ga imamo) …
5. Predstavljam ti _____ (oseba), ki skrbi za …
6. Hvaležna sem, da naša Instagram skupnost šteje že skoraj 1300 
sledilcev. Za kaj si ti danes hvaležen/a?
7.  Danes je „how-to“ dan, zato ti pokažem … 



2. NAPAKA: Ne najdemo idej

15 idej za objave, ki jih lahko pripravimo takoj

8. Najpogostejše vprašanje, ki mi ga pošiljate, se glasi … Danes 
delim odgovor z vami …
9. Kaj se dogaja v zakulisju? Danes smo pripravili 15 paketkov 
… 
10. Ali veš, da je naš izdelek kupilo že 231 zadovoljnih strank …
11. To je moja najljubša misel, ki me vsak ponedeljek 
navdihne, da začnem nov teden … 
12. Kaj izbereš danes, mini anketa v smislu izbora barve, 
izdelka …



2. NAPAKA: Ne najdemo idej

15 idej za objave, ki jih lahko pripravimo takoj

13. To je bil največji neuspeh / napaka / smešna prigoda, ki sem 
jo naredil/a na poslovni poti …
14. Danes z vami delim 5 nasvetov / 5 idej iz mojega področja …
15. Ker se vam želim zahvaliti za podporo, vam danes podarjam 
mini darilo / brezplačen posnetek / e-knjigo …



2. NAPAKA: Ne najdemo idej

Ko najdemo ideje, sledi načrt 
priprave objav!

Primer koledarja objav 

se nahaja tukaj >>

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmdznv42n8WGWqcRI9dB2Ws1deRssGifwti1Fy9BUa0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wmdznv42n8WGWqcRI9dB2Ws1deRssGifwti1Fy9BUa0/edit?usp=sharing


2. NAPAKA: Ne najdemo idej

Načrtuj vnaprej!

Uporabi Creator Studio ali Meta Business Suite.



3. NAPAKA: Ne nagovarjamo ciljnega 

občinstva
Kdo je naša idealna stranka?
> Moški, ženske?
> Starost?

> Kje živi?
> Kakšne interese ima?

> Kakšen nagovor bomo uporabili?



4. NAPAKA: Preveč kanalov, premalo fokusa?

Dvomi in napačna prepričanja, ki jih imamo …
> Ali res moramo biti prisotni povsod?



4. NAPAKA: Preveč kanalov, premalo fokusa?

Dvomi in napačna prepričanja, ki jih imamo …
> 5 minut dela na dan? Zahteva konstanto, ustvarjalnost, 
povezovanje.

> Zapletena vsebina? Ključ je v preprostosti.

> 1000% rast iz dneva v dan. Nihče ne ve, kakšen bo odziv in 
kako se bo naša skupnost povečevala.



5. NAPAKA: Ne analiziramo uspešnosti 

Ključ do rasti in prepoznavnosti, se 
skriva v analizi!

> Doseg

> Engagement (všečki, komentarji, 
delitve)

> Kliki na povezavo

> Sporočila (zasebna ali email)



5. NAPAKA: Ne analiziramo uspešnosti

Analiza Facebook objav



5. NAPAKA: Ne analiziramo uspešnosti

Analiza

Instagram

objav



5. NAPAKA: Ne analiziramo uspešnosti objav

Analiza

Instagram

objav



5. NAPAKA: Ne analiziramo uspešnosti

Analiza

Instagram

story-jev



Uporabne povezave

• IDEJE: https://www.daysoftheyear.com

• OBLIKOVANJE: https://canva.com

• NAČRTOVANJE OBJAV: 
https://business.facebook.com/latest/home 

• FOTOGRAFIJE:
• http://pixabay.com
• https://pexels.com
• https://unsplash.com

• PISAVE: https://lingojam.com/FacebookFonts 



Kako naprej?

EKSKLUZIVNO POVABILO NA 2-DNEVNO DELAVNICO

Facebook in Instagram – kako začeti in katere korake narediti, 
da se z vsebino približamo naši idealni stranki?

KDAJ?

15. in 16. junij

Od 9.00 do 12.00



Kako naprej?

KAJ BOMO ODKRIVALI?

Pregled Facebook strani

Pregled Instagram profila

Kako komunicirati? (pregled besedil in fotografij, grafik)

Kako uporabljati  Instagram story?

Kaj so #hashtagi in kako jih uporabljati?

Kdaj in kako sodelovati z influencerji?

In še veliko več … 



Kako naprej?

PRAKTIČNA ZOOM DELAVNICA + INDIVIDUALNA MOŽNOST 
VPRAŠANJ PREKO EMAILA
6 ur v živo + posnetek, ki ostane za vedno

INVESTICIJA: 57 € (vključno z DDV)

Prideš? 



Hvala za pozornost!

Za vse dodatne informacije sem na voljo na 
postani@mojstermarketinga.si.


