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Dobrodošli!
Monika Horvat, mag. inž. med. kom. (UNI)

> podjetnica, predana digitalnemu marketingu 
> soustanoviteljica projekta Mojster Marketinga
> mentorica podjetnicam in podjetnikom
> strokovnjakinja Facebook in Instagram
oglaševanja



Mojster
marketinga
1. 3000+ udeležencev od 2018
2. Ekskluzivna 2-dnevna
izobraževanja
3. 100+ podjetij – upravljanje
oglaševanja
4. Spletni program Zboostaj svoj biznis
in Osvoji email marketing, skupaj več
kot 300 vpisanih



VSEBINA

1 Kako načrtovati
aktivnosti do
konca leta 2022?

2 5 načinov, kako
pritegniti z
oglaševalsko
kampanjo

3 Občinstva, ki so ti
na voljo

4 Kako definirati
cilj oglaševalske
kampanje?

5 Kaj naredimo po
kampanji? 



So halloween kampanje

že pripravljene?



Kako načrtovati aktivnosti

do konca leta 2022?
HALLOWEEN
BLACK FRIDAY in CYBER MONDAY
PRAZNIČNI DECEMBER
MIKLAVŽ, BOŽIČEK
NOVOLETNA KAMPANJA

ROJSTNI DAN
OBLETNICA PODJETJA
NAJBOLJ PRILJUBLJENI IZDELKI
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Kdaj začeti
kampanjo?

HALLOWEEN -> 31. oktober

BLACK FRIDAY -> 25. november

CYBER MONDAY -> 28. november

BOŽIČ -> 25. december

Ponavadi to ni samo za en dan!



Kako
načrtovati?

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) 



Koledar
aktivnosti

PLAN OBJAV IN OGLAŠEVALSKIH KAMPANJ
je ključen!

Od kdaj do kdaj

Raznolikost objav (besedila, fotografije,
videi, grafike)



Kje smo
prisotni?
Pristajalna stran

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

Facebook stran

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

Instagram profil

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



Kje smo
prisotni?
Email 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!

Še kaj?

> Google Ads
> TikTok
> ???
> Če uporabljaš katerega izmed
drugih kanalov in ti dobro služi,
potem ga ravno tako moraš
vplesti v komunikacijo.



5 načinov, kako pritegniti

z oglaševalsko kampanjo
1 UPORABA LASTNIH (OSEBNIH) FOTOGRAFIJ

2 ZABAVNO, PRIVLAČNO, RAZIGRANO

3 USTVARIMO VSEBINO OKROG DOLOČENE TEME

4 PRAVOČASEN ZAČETEK

5 VREDNOST, NE SAMO POPUST
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Osnove pisanja

besedil

Krajša vs daljša

Emoji

En CTA

Povezava do izdelka,
storitve

Enostavno, jasno



Fotografija, grafika ali video?

Analiza!



Fotografija, grafika ali video?

Analiza!



Uporabi ponudbe, ki so dobro
delovale, predvsem na

"toplem" občinstvu.
# 1  N A S V E T



Vrednost,
ne samo popust!
STORITVE

> Ekskluzivnost - nagovor toplih in
vročih s posebnim paketom
> 1:1 coaching
> Virtualna zabava ali srečanje v živo
> "Pripravljeno zate"
> Upsell-i
> 30-dnevna podpora v Facebook
skupini

IZDELKI

> darilo ob nakupu zate in za
prijatelja
> paket oz. bundle
> brezplačna poštnina
> dostavimo darilo obdarovancu
> prihranek za prihodnji nakup
> upsell-i



Odkrij občinstva3
COLD - HLADNO

> ljudje, ki še nikoli niso slišali za
tvojo znamko, podjetje

> pokaži izdelke, predstavi storitev

> vzpostavi odnos, da jih pretvoriš
v toplo občinstvo

> blog / podkast / lead magnet /
vsebinski oglasi 

WARM - TOPLO

> ljudje, ki te že poznajo, ampak še
nič niso kupili

> pred kratkim obiskali spletno
stran, ti sledijo na omrežjih, email
listi ... 

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

HOT - VROČE

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

> kupci, tisti, ki so dodali izdelek v
košarico ...

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



Občinstva,

ki jih lahko targetiraš
OBISKOVALCI SPLETNE STRANI

EMAIL LISTA

LJUDJE, KI SO GLEDALI VIDEE

ENGAGERJI NA FACEBOOK STRANI

SLEDILCI FACEBOOK STRANI / INSTAGRAM PROFILA

TISTI, KI SO ODPRLI/IZPOLNILI LEAD ADS OBRAZEC

TISTI, KI SO NAREDILI NAKUP / DODALI V KOŠARICO
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Kje nastavimo občinstva?

Ads Manager (Upravitelj oglasov)



Samo še

30 dni!
... da s pomočjo uporabnih vsebin
pelješ ciljno občinstvo na spletno
stran.

... da pridobivaš sveže email
kontakte.

... da testiraš ponudbe, ki najbolj
pritegnejo.



Kako definiramo cilj

oglaševalske kampanje?

PROMET - TRAFFIC

PRODAJA - SALES

POTENCIALNA STRANKA - LEADS

DEJAVNOST NA PODLAGI OBJAVE -
ENGAGEMENT
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Kaj se zgodi po

zaključeni kampanji?
Najprej analiza, nato nadaljujemo!
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FOLLOW UP oziroma "Hvala", "Zanima nas vaše mnenje",
"Oddajte oceno" ...

Katera kampanja bo naslednja?



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 cilja, cene izdelka, storitve

> ROAS (revenue / cost) -> vsaj 3 ali več
Primer: Če podjetje porabi 2.000 € na mesec in ustvari
10.000 €, je razmerje 5:1, ker je 10.000 deljeno z
2.000 = 5.
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Preveč informacij,

premalo znanja?

Boostaj svoj
biznis skupaj z
mano!



Posebna ponudba
zate!

Črna mini knjižica velikih idej
Video: Zakaj in kako načrtovati vsebine vnaprej?
Video: Analiza Facebook in Instagram objav

3 SUPER BONUSI:

365+ idej za načrtovanje objav v e-obliki

7€

KUPI TUKAJ

 (namesto 13 €)

Predprodajna cena. Na voljo od 14. novembra 2022!

https://mojstermarketinga.si/trgovina/365-idej-za-objave-na-facebooku-in-instagramu/


Zboostaj svoj
biznis!
30-dnevni praktični program Facebook in
Instagram oglaševanja

koda: WEBINAR za 10% popust

KUPI TUKAJ

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


Zdravo Monika, zelo, zelo sem hvaležna da obstaja Mojster Marketinga. Do sedaj

sem bila prisotna pri dveh tečajih glede digitalnega marketinga, ki sta me bolj

prestrašila kot pa dala energijo, da se lotim digitalne prodaje in vse kar spada

zraven. Pri tebi sem pa prvič dobila občutek, da se tudi jaz lahko naučim. Da lahko

uberem svoj tempo, glede na čas, ki ga imam na razpolago, saj je vse super

razloženo v spletni učilnici v katero se lahko vedno vračam. Kar mi je tudi zelo všeč

je, da obstaja možnost individualnega svetovanja. Sama bom sicer neke stvari že

znala, a vem da bom pri določenih zadevah potrebovala pomoč, nadgradnjo in bom

lahko z individualnimi urami to s teboj reševala. Ko osvojim Fb in Instagram se pa

še prijavim na tečaj Osvoji Email Marketing. Tako da, bomo še kar nekaj časa na

vezi. Lep dan, Vanja



Popoln biznis paket
za nov začetek!
> 365+ IDEJ za načrtovanje objav

> Zboostaj svoj biznis - 30-dnevni
praktični program oglaševanja

> OSVOJI EMAIL MARKETING

+ 1 URA SVETOVANJA samo 149 €

redna cena: 13 €

redna cena: 77 €

redna cena: 47 €

redna cena: 61 € (namesto 198 €)



Hvala za pozornost!
MOJSTERMARKET INGA .S I


