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Vpliv mnenjskih voditeljev na nakup kozmetičnih izdelkov
Mnenjski voditelji so v zadnjih letih postali del našega vsakdanjika, saj se potrošniki pri
iskanju informacij in nasvetih raje obrnejo na njih kot na oglaševalce. Oglaševalci so tukaj
prepoznali priložnost in jih začeli vključevati v svoje kampanje. Na podlagi analiz štirih
mnenjskih voditeljic, ki ustvarjajo vsebine na Youtubu in pišejo blog, smo ugotovili, da pri
svojem delu vključujejo različne načine ter karakteristike, da bi lahko ustvarile pozitiven
vpliv na potrošnike, jim pomagale pri nakupnih odločitvah in gradile na prepoznavnosti
znamk s področja lepote. Pri izbiranju mnenjskih voditeljic smo se namerno odločili, da bomo
preučili Lano Spital in Katjo Grudnik, ki pišeta blog in snemata videe. Želeli pa smo vključiti
tudi Niko Veger, ki piše samo blog in Lepo Afno, ki deluje izključno samo na Youtubu, saj
smo želeli ugotoviti, ali se načini vpliva razlikujejo med različnimi kanali komuniciranja.
Izkazalo se je , da so načini vpliva in karakteristike ne razlikujejo med ustvarjanjem na
Youtubu ali pisanja na blogu, le estetski videz in način strukturiranja informacij zahtevata pri
kreiranju vsebin za blog drugačne vsebine. Ugotovili smo tudi, da mnenjski voditelji
namenijo veliko pozornosti ustvarjanju prijateljskega odnosa s svojimi sledilci.
Ključne besede: mnenjski voditelj, nakupna odločitev, bloganje, vloganje.

The impact of influencers on purchase decision of beauty products
In the last few years, influencers have become a part of our everyday life, as consumers tend
to get their information about products and services through them rather than through
advertisers. Advertisers have acknowledged this as an opportunity and have begun including
them in their campaigns. An analysis of four influencers, who are both Youtube content
creators and blog writers, was carried out and has shown that they adopt all described
methods for creating a positive influence on consumers, helping them with their purchase
decisions and creating a recognizable beauty brand. Lana Spital and Katja Grudnik, who are
both bloggers and vloggers were chosen for the analysis, as well as Nika Veger, who is just a
blog writer and Lepa Afna, a Youtube creator, to determine if the communication channel
affects the influencing methods. The results suggest that influencing methods and
characteristics do not vary between blogging and vlogging, only thing that differs is the
aesthetics and the structuring of information in blog content. Results also showed that
influencers devote great attention to creating friendly relationship with their followers.
Key words: influencer, purchase decision, blogging, vlogging.
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1 UVOD

Mnenjski voditelji so postali del našega vsakdanjika in pomemben dodatek k strategiji
komuniciranja znamk. Vedno več posameznikov išče informacije in nasvete pri drugih
potrošnikih, saj imajo občutek, da jim lahko bolj zaupajo ter cenijo njihove izkušnje z izdelki.
To je še posebej pomembno v lepotni industriji, saj se je spekter izdelkov zelo povečal in v tej
množici znamk, velikokrat niso popolnoma prepričani, katera je res najbolj kvalitetna in temu
tudi cenovno primerna. Ne smemo pozabiti na vpliv digitalizacije, ki za seboj pušča posledice
na vseh področjih. Treba je poudariti, da ko se potrošniki nahajajo na drugi in tretji stopnji
nakupnega procesa, torej ko iščejo podatke in ocenjujejo možnosti (Kotler, 1999), se vedno
bolj informirajo prek spleta. Postali so zelo aktivni in želijo slediti trendom po svetu. Vedno
več tudi nakupujejo prek spleta. Flynn, Goldsmith in Eastman (Flynn, Goldsmith in Eastman,
1996, str. 134–135) trdijo, da posamezniki raje zaupajo mnenju in nasvetu drugih potrošnikov
kot pa oglaševalcem, zato smo se odločili, da bomo analizirali načine vpliva mnenjskih
voditeljev in skušali ugotoviti, ali se po karakteristikah in tehnikah med seboj razlikujejo.
Ko so potrošniki v procesu nakupne odločitve glede kozmetičnih izdelkov, jim je zelo
pomembno, da se jih dotaknejo, preverijo embalažo, jih vonjajo in tudi občutijo. Znamke se
na te želje odzovejo tako, da namesto fizičnih kanalov komuniciranja v svoje kampanje
vključijo mnenjske voditelje, saj s tem še povečajo število digitalnih točk dotika. Zaradi
digitalizacije in spremembe vedenja potrošnikov v prednakupnem procesu smo se odločili, da
bomo pri diplomskem delu pozornost namenili mnenjskim voditeljem, ki delujejo izključno
samo na spletu.
Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del je teoretični, kjer predstavimo pojem
mnenjskih voditeljev, njihovo vključitev v tržno komuniciranje ter povezavo z govoricami.
Temu sledi parasocialna interakcija v družbenih omrežjih, opredelitev lastnosti bloga in
vloganja ter kratek opis trenutne situacije v industriji lepotnih izdelkov. V zadnjem poglavju
teoretičnega dela se dotaknemo karakteristkih in načinov vpliva mnenjskih voditeljev. V
drugem delu predstavimo študijo primera, kjer so predstavljeni načini zbiranja podatkov,
mnenjske voditeljice in analiza karakteristik ter načinov vpliva.
Pomagali smo si s strokovno literaturo, ki se nanaša na področje mnenjskih voditeljev in
kozmetično industrijo. Imeli smo nekaj težav s prevajanjem angleških izrazov, za katere še ni
jasno določenih pravilnih slovenskih ustreznic. Namesto angleških izrazov influencer in
7

influencer marketing smo se odločili, da bomo uporabljali slovenski izraz mnenjski voditelj
in marketing mnenjskih voditeljev, saj so ti po definiciji iz slovarja Termania (Termania,
2018) osebe, ki s svojimi idejami in obnašanjem postavljajo model, vzor, po katerem svoja
mnenja oblikujejo tudi drugi.
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2 TEORIJA DRUŽBENEGA VPLIVA

Ko govorimo o mnenjskih voditeljih, moramo najprej preučiti teorijo družbenega vpliva.
Družbeni vpliv je vsakdanji pojav v današnjem svetu. Ljudje smo nenehno pod vplivom
drugih posameznikov ali pa želimo sami vplivati na nekoga (Smith, Louis in Schultz, 2011,
str. 599). Družbeni vpliv začne delovati, ko so posameznikove misli, čustva in dejanja pod
vplivom nekoga drugega in je zelo pomemben del vsakdanjih odnosov med skupinami ter
posamezniki. Je pojav, ki ga lahko zaznamo v procesih socializacije, vodstva, prepričevanja in
še kje drugje. Deutsch in Gerard1 (1955, str. 629, v Chia-Ling Yi, 2012, str. 265) ločita dva
različna tipa družbenega vpliva, in sicer informacijskega ter normativnega. Informacijski
družbeni vpliv je vpliv, pri katerem sprejmemo informacije od drugega posameznika, ki nam
služijo kot dokaz o resničnosti. Kaplan in Miller2 (1987, str. 306, v Chia-Ling Yi, 2012, str.
265) sta pojasnila, da se normativni družbeni vpliv nanaša na prilagajanje posameznika
pričakovanjem, ki jih ustvarja določena skupina. Pojavlja se z namenom, da bi ohranil
harmonijo skupnosti. Posamezniki pod normativnim družbenim vplivom so deležni večjega
družbenega pritiska in se tako morajo odločiti, ali bodo delovali v skladu z določenimi
pričakovanji ali ne. Informacijski družbeni vpliv omogoča, da člani skupine ponovno
ovrednotijo svoja razmišljanja, kadar se v skupini razpravlja o dejstvih in dokazih, ki se
nanašajo na sprejemanje kakovostnih odločitev. Prepričevalna sporočila lahko na prejemnike
vplivajo tako negativno kot tudi pozitivno. V primeru, da viri takšnih sporočil prihajajo od
verodostojnih posameznikov, lahko izzovejo čustveni odziv, kot sta to trdila Batra in
Stephens3(1994, str. 199, v Chia-Ling Yi, 2012, str. 266). MacCracken4 (1989, str.310, v
Chia-Ling Yi, 2012, str. 266) definira verodostojne vire, kot nekoga, ki ima veliko znanja o
določeni stvar in je nepristranski.

1

Deutsch, M., & Gerard, H. B. (1955). A study of normative and informational social influence upon individual
judgment. Journal of Abnormal and Social Psychology, 51, 629–636.
2
Kaplan, M. F., & Miller, C. E. (1987). Group decision making and normative versus informational influence.
Effects of type of issue and assigned decision rule. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 306–313.
3
Batra, R., & Stephens, D. (1994). Attitudeinal effects of ad-evoked moods and emotions: The moderating role
of motivation. Psychology and Marketing, 11, 199–215.
4
MacCracken, G. (1989). Who is the celebrity endorser?Cultural foundations of the endorsement process.
Journal of Consumer Research, 16, 310–321.
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2.2 Mnenjski voditelji
Mnenjski voditelji so skupina ljudi, ki dnevno oblikujejo stališča in mnenja posameznikov in
posameznic ter vplivajo med drugim tudi na njihovo nakupno vedenje (Forbes, 2016, str. 79).
Tako potrošniki nenehno vplivajo na druge potrošnike in mnogi postanejo tudi vzorniki.
Danes je potrošnja med najpogostejšimi temami pogovorov, zato se informacije o izdelkih,
storitvah in znamkah širijo nenehno ''od ust do us'' (Flynn in drugi, 2018, str. 134). Potrošniki
na ostale vplivajo neposredno z različnimi nasveti, kako določen izdelek poiskati, ga
preizkusiti in tudi uporabljati. Vedno pogosteje opažamo, da ljudje raje zaupajo infromacijam
o izdelkih, ki jih najdejo pri drugih potrošnikih oz. mnenjskih voditeljih, kot pa pri samih
oglaševalcih. Mnenjski voditelji seveda ne bi obstajali brez tistih, ki so nenehno v procesu
iskanja mnenj in stališč, ki pa se osredotočajo vsak na svoje področje. Tukaj igra pomembno
vlogo motivacija, saj potrošniki nenehno iščejo nasvete in informacije, s katerimi bi lažje in
hitreje zadovoljili svojo željo po določenem nakupu (Flynn in drugi, 2018, str. 134).
Danes si večina mnenjskih voditeljev, ki jih poznamo, svoj krog sledilcev oz.''oboževalce'' širi
na spletu s pomočjo družbenih omrežij, pisanjem blogov ter snemanjem videov. Svoje
sledilce pridobivajo skozi vsebine, ki sledilce popeljejo v njihovo osebno plat življenja.
Mnogi med njimi niso pevci ali igralci in se želijo svojim oboževalcem predstaviti, kar se da
''organsko''. Mnenjski voditelji upravljajo s svojimi lastnimi ''digitalnimi ekosistemi'', ki
vključujejo blog, Instagram profil, Youtube kanal in tudi kontakte v ostalih medijih (What we
know about influencer marketing, 2017). Mnogi med njimi se odločijo za sodelovanja z
različnimi znamkami, postanejo njihovi ambasadorji in tako hobi počasi spremenijo v službo s
polnim delovnim časom. Tako nekateri postanejo modni ali lepotni mnenjski voditelji, drugi
se raje usmerijo v tehnologijo, spet tretji pa v potovanja. Freberg, Freberg, Graham in
McGaughey5(2011, str. 90,v Forbes 2016, str. 79) so raziskali, katere osebne karakteristike
mnenjskih voditeljev vplivajo na to, da postanejo všečni in v očeh njihovih sledilcev vredni
zaupanja. Identificirala je pet glavnih atributov, in sicer: produktivnost, komunikativnost,
ambicioznost, znanje ter zbranost. Mnenjski voditelji, ki so na svojem področju uspešni,
dajejo občutek kredibilnosti in zaupanja. Največji užitek vidijo v tem, da lahko občinstvu
podajo svoje mnenje in nasvete o različnih produktih ter jim tako olajšajo delo. Kljub temu da
številne objave nastanejo zato, da bi na kar se da zanimiv način predstavile zgodbo določene
znamke, pa se za vsem skriva tudi neizmerna želja mnenjskih voditeljev po samoizražanju.

5

Freberg, K., Graham, K., McGaughey, K., & Freberg, L. A. (2011). Who are the social media inﬂuencers?
A study of public perceptions of personality. Public Relations Review, 37(1), 90–92.
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Prav zaradi tega se danes toliko ljudi obrne k njim po nasvet in priporočilo. S samozavestjo
ter individualnim razmišljanjem se širši množici kažejo kot kredibilni in zaupanja vredni
posamezniki.
2.3 Tržno komuniciranje in mnenjski voditelji
Raziskava Nielsen Global Trust in Advertising iz leta 2012 je pokazala, da kar 92 % globalnih
potrošnikov zaupa priporočilom, nasvetom ostalih ter govoricam bolj kot katerakoli drugi
obliki oglaševanja. Tudi na inštitutu McKinsey so prišli do ugotovitev, da se je 26 % spletnih
nakupov zgodilo prav zaradi vpliva družbenih priporočil (Pophal, 2016, str. 20). Danica
Kombol, predsednica agencije Everywhere, je mnenja, da marketing mnenjskih voditeljev ne
predstavlja nič drugega kot govorice v tržnem komuniciranju, ki zavzemajo pozicijo v
digitalnem svetu. Sama pravi, da je na podlagi njenih izkušenj v odnosih z javnostmi in
marketingu vedno zelo podpirala mnenjske voditelje in v njih videla velik potencial, ki bi se
lahko izkazal v dobrem pripovedovanju znamkine zgodbe. Lynn Suderman, strateginja
marketinških komunikacij, se strinja, da bi marketing mnenjskih voditeljev lahko brez skrbi
uvrstili pod ''velik dežnik'', kjer lahko najdemo še tradicionalno in digitalno oglaševanje,
vsebinski marketing in ostalo (Pophal, 2016, str. 20). Marketing mnenjskih voditeljev je torej
razširjen koncept govoric v tržnem komuniciranju in je definiran kot proces identificiranja ter
aktiviranja posameznikov, ki imajo vpliv na specifično ciljno skupino ali medij. Ta proces pa
je pomemben za kampanjo znamk, ki si želijo doseči večji doseg, prodajo ali pa dolgoročni
odnos s svojimi potrošniki.
Večina podjetij, ki si za komunikacijsko orodje izbere socialna omrežja, svoje izdelke in
storitve predstavi z oglasnimi sporočili, kar pa danes ni več tako zelo učinkovito, saj jih je
preprosto preveč. Veliko potrošnikov se tudi pritožuje, da jih zmotijo pri vsakodnevni uporabi
socialnih omrežij (Brown in Hayes, 2008). Mnenjski voditelji lahko po drugi strani ponudijo
vsebine, ki so popolna primerne in bistvene za te kanale. Plačani oglasi postajajo
uporabnikom omrežij vedno bolj dolgočasni, mnenjski voditelji pa s spodbujanjem dialoga
ustvarjajo popolnoma drugačno in zanimivo sfero. Podjetja morajo seveda najprej mnenjske
voditelje prepričati s svojimi izdelki, šele potem se lahko pričnejo dogovarjati za sodelovanje.
Koncept marketinga mnenjskih voditeljev se deli naprej na dve različni podzvrsti, in sicer na
prislužene objave, ki jih sproducirajo sami ter plačane oblike. Prislužene objave nastanejo z
neplačanim razmerjem oziroma odnosom z mnenjskimi voditelji, ki je obstajal že pred samo
kampanjo. Plačan marketing pa lahko vključuje sponzorstva, promocijske videe ter
11

priporočilna sporočila. Mnenjski voditelj je lahko katerakoli oseba, skupina ali znamka in
marketing mnenjskih voditeljev lahko apliciramo na več področij (Brown in drugi, 2008).
Nekatere znamke ga uporabljajo z namenom, da bi si vzpostavili kredibilnost na trgu, spet
drugi želijo z njim ustvariti dialog med potrošniki (Sudha in Dr. Sheena, 2017, str. 16–17).
Znamke za svoje kampanje izbirajo mnenjske voditelje na podlagi njihove priljubljenosti in
glede na to, kateri industriji pripadajo. Vpliv mnenjskih voditeljev je po navadi določen po
številu sledilcev, prijateljev, oboževalcev, ki jih imajo na svojih družbenih omrežjih. Znamke
pri izbiranju primernega kandidata gledajo tudi na to, kako pogosto mnenjski voditelji
objavljajo različne zapise, fotografije in videe ter ali vodijo dialog s svojimi sledilci.
Kampanje z ustreznimi mnenjskimi voditelji so lahko zelo učinkovite ter lahko pripomorejo
boljšemu doseganju ciljnih skupin.
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3 GOVORICE V TRŽNEM KOMUNICIRANJU

Brooks6 govorice v tržnem komuniciranju opisuje kot proces neformalnega komuniciranja, ki
se splete okoli potrošnikov, da bi promoviral izdelke, storitve in znamke (1957, str. 154–161,
v Cao, Knotts, Xu in Chau, 2009, str. 1). Po razlagi iz družbene teorije naj bi se povezovali
ljudje s podobnimi interesi, zato naj bi tudi na potrošnikovo nakupno odločitev močno
vplivala njegova skupnost oziroma vrstniki. Govorice v tržnem komuniciranju se delijo na več
podzvrsti, in sicer se te razlikujejo po načinu širjenja oglasnega sporočila. Ena izmed
podzvrsti je tržno komuniciranje v skupnosti, ki združuje ljudi s skupnimi interesi in njegov
glavni namen je, da bi prav ti posamezniki širili mnenja o izdelkih. Druga podzvrst so različni
programi, ki omogočajo, da potrošniki priporočijo določene izdelke ali storitve svoji družini
in prijateljem. Trusov, Bucklin in Pauwels7 (2006, v Cao, Knotts, Xu, Chau, 2009) so menili,
da je pomembno tudi tržno komuniciranje z viralnim učinkom, ki pa želi z verižnim
prenašanjem sporočil prek različnih medijev vzbuditi čim večje zanimanje pri posameznikih.
Posledice govoric v tržnem komuniciranju se še posebej kažejo na družbenih omrežjih, kjer so
mu uporabniki lahko še veliko bolj izpostavljeni. Uporabniki prejmejo določena
sporočila/informacije, ki jih želijo deliti dalje s svojimi vrstniki. Na družbenih omrežjih se
povezujejo potrošniki z različnih delov sveta, to pa je ena izmed največjih priložnosti za
znamke. Govorice se tako lahko zelo hitro širijo med ljudmi z enakimi interesi in željami (Li
in Du, 2011, str. 190). Prav to vrsto tržnega komuniciranja bi lahko označili za najbolj
kredibilno, saj ni nobene neposredne povezave med pošiljateljem sporočil in trgovcem.
Informacije, ki jih prejmemo, so torej subjektivne in neodvisne. Pošiljatelj tudi zelo dobro
pozna prejemnika, včasih celo bolje kot sam oglaševalec, zato so njegova sporočila v velikih
primerih bolj prepričljiva. Podjetja želijo vedno bolj spodbujati govorice, saj lahko tako še
povečajo vrednost izdelka. Po drugi strani pa lahko negativne govorice prikažejo razkorak
med vrednotami izdelka in potrošnikovimi pričakovanji, kar je za nadaljnje delo zelo
pomembno. Podjetje s pregledom in oceno komentarjev (pozitivnih in negativnih) na
družbenih omrežjih ali spletnih straneh, pripravi strategijo grajenja oziroma obnavljanja
odnosa s svojimi potrošniki. Blogi in družbena omrežja predstavljajo zelo dober kanal za
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mnenjske voditelje tudi zato, ker so govorice dinamične in lahko informacije o izdelkih
pregledamo ter jih prilagajamo v vsakem trenutku (Li in Du, 2011, str. 190).
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4 PARASOCIALNA INTERAKCIJA IN DRUŽBENA OMREŽJA

Ko govorimo o govoricah v tržnem komuniciranju in družbenih omrežij, je potrebno
predstaviti tudi pojem parasocialne interakcije. Frederick, Lim, Clavio in Walks8 (2012, v Lee
in Watkins, 2016) parasocialno interakcijo pojasnjujejo kot odnos med medijskimi
osebnostmi in uporabniki medijev. Tako uporabniki medijev vidijo medijske osebnosti kot
njihove prijatelje in iščejo pri njih nasvete. Rubin, Perse in Powell9 (1985, v Lee in drugi,
2016) pojasnjujejo njihovo močno navezanost, v tem smislu, da jih čutijo in razumejo, tako
kot svoje prijatelje in znance v resničnem življenju. Labrecque10 (2015, v Lee in drugi, 2016)
v marketinškem smislu definira parasocialno interakcijo kot izkušnjo, ki deluje na namišljeni
prijateljski ravni med potrošniki ter medijsko osebnostjo. Balaltine in Martin11 (2005, v Lee in
drugi, 2016) trdita, da je takšen odnos na prvi pogled precej podoben resničnim medosebnim,
saj se oblikuje prostovoljno in ponuja družbeno privlačnost. Seveda pa tudi takšen odnos
potrebuje čas, da se razvije v prijateljstvo, saj uporabniki medijev ne zaznajo takoj družbene
privlačnosti in podobnosti z medijsko osebnostjo. Stever in Lawson12 (2013, v Lee in drugi,
2016) sta mnenja, da imajo prav socialna omrežja potencial za dvosmerno komunikacijo in
bolj uravnotežen parasocialni odnos. Raziskave naj bi pokazale, da danes ta odnos še vedno
najpogosteje temelji na enosmerni komunikaciji. Na socialnih omrežjih, kot sta na primer
Youtube in Instagram, medijske osebnosti poskrbijo, da imajo oboževalci večji vpogled v
njihovo zasebno življenje, pa vendar ostaja njihov odnos enostranski. Prvi in najbolj
pomembni znak, ki nakazuje na parasocialno interakcijo, je privlačnost, tako psihična kot tudi
fizična. Rubin in McHugh13 (1987, v Lee in drugi, 2016) pravita, da privlačnost pripelje do
tega, da si nek uporabnik vedno pogosteje želi ''interakcije'' z medijsko osebnostjo in tudi
vedno pogosteje obiskuje njihove strani na socialnih omrežjih. Ballantine in Martin
pojasnjujeta, da bolj kot posameznik zaznava podobnosti in ujemanje medijske osebnosti z
njim in njegovimi znanci, večja je možnost za pojav parasocialenga odnosa. Ko govorimo o
8
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9
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news viewing. Human Communication Research, 12(2), 155–180.
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parasocialni interakciji, je pomembno omeniti tudi pojem homofilija, ki opisuje prijateljstvo
oziroma posebno povezavo med tistimi posamezniki, ki so si podobni v določenem pogledu.
Eyal in Rubin14 (2003, v Lee in drugi, 2016) trdita, da se ljudje povežejo zaradi podobnih
interesov, hobijev, verovanj, družbenega statusa in izobrazbe. Bolj kot posamezniki med sabo
zaznavajo te podobnosti, pogosteje si želijo komunikacije in tako tudi sami sebe lažje
sprejemajo.
4.1 Blog in njegov vpliv
Pojav interneta in vseh njegovih razsežnosti je omogočil, da se je človeška interakcija počasi
začela seliti iz realne sfere komunikacij na interaktivno dimenzijo. Na spletu se je oblikovalo
že mnogo skupnosti, ki se med seboj povezujejo. Tudi vedno več korporacij se zaveda, da so
blogi zelo koristen medij, ko pride do navezovanja stika s potrošniki. Želijo se pogovarjati z
njimi in tako poskrbeti za dolgoročno zaupanje, ki je še kako pomembno (Raghavan, 2006).
Blog ali spletni dnevnik, kot ga definira Slovar slovenskega knjižnega jezika (Slovar
slovenskega knjižnega jezika, b. d.), je kronološko zaporedje osebnih mnenj, stališč in spletnih
povezav (Chai in Kim, 2010, str. 408–410). V zadnjih letih so blogi postali neka inovativna
tehnologija, s pomočjo katere se širi znanje med različne skupnosti po svetu. Blogi
predstavljajo orodje, s pomočjo katerega lažje sledimo procesu vseživljenjskega učenja.
Blogerji dokumentirajo svoje misli, stališča in izkušnje ter se tako skozi proces povezujejo s
svojimi vrstniki. Shapin15 (1988, str. 373–404, v Chai in Kim, 2010, str. 410) je mnenja, da je
zaupanje eden izmed glavnih atributov pri prenašanju znanja v digitalnem svetu. Uporabniki
spleta sodelujejo pri različnih razpravah ter si izmenjujejo informacije prav zaradi tega, ker
vedo, da lahko vrstnikom zaupajo. Blogi so v primerjavi s tradicionalnimi načini deljenja
znanja (knjige, komunikacija iz oči v oči …) lažje dostopni in tudi bolje opremljeni z
različnimi drugimi formati, kot so videi, fotografije ter zvok. V literaturi, ki se navezuje na
marketing mnenjskih voditeljev, pogosto zasledimo vprašanje, koliko vpliva imajo zares
blogi? Blogi se kot del socialnih omrežij v zadnjih desetih letih razvijajo zelo hitro, intenziteta
njihovega vpliva pa je odvisna predvsem od tega, na kateri trg oziroma segment se njihova
vsebina nanaša (Brown in drugi, 2008). Danes, ko na spletu obstaja prava ''poplav'' blogov, je
zelo težko najti tistega, ki velja pri potrošnikih za vplivnega. Vpliv blogerja ne izhaja iz
dejstva, da le ta piše blog, ampak iz njegovega znanja, izkušenj, statusa in nenazadnje tudi
dela, ki ga opravlja (Brown in drugi, 2008).
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4.2 Vloganje
Video blogi oz. vlogi so žanr, ki spada pod računalniško posredovano komunikacijo. Vlogi
vključujejo posameznika, ki uporablja kamero z namenom posredovanja določenih
informacij. Njegov govor spremljajo različne obrazne mimike, spreminjanje zvoka ter tudi
telesna govorica z namenom, da bi s svojo vsebino pritegnil čim več sledilcev. Video si lahko
ogleda širša množica ljudi, takoj ko je dostopen na spletni platformi. Danes lahko največ
vlogov najdemo na Youtubu, kjer lahko uporabniki pustijo svoj komentar in izrazijo svoje
mnenje (Frobenius, 2014, str. 59). Uporabnike Youtuba pogosto definirajo kot skupnost, da bi
še bolj poudarili njihovo aktivno sodelovanje na tej platformi. Vse temelji na izmenjavi
informacij, stališč in mnenj. Vlogerji na začetku ali na koncu svojih videov vedno izrečejo
značilni stavek: ''Prosim komentiraj, oceni in se naroči'', prav zaradi tega, ker je na tej
platformi izjemno pomembna povratna informacija ter aktivno sodelovanje. (Frobenius, 2014,
str. 59).
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5 INDUSTRIJA LEPOTNIH IZDELKOV

Nove tehnologije ter pojav družbenih omrežij in različnih aplikacij so povzročili, da vedno
več uporabnikov, tudi na področju kozmetične industrije, ocenjuje izdelke in piše mnenja na
različnih platformah. Spekter kozmetičnih izdelkov je vedno večji in tako imamo na trgu že
ogromno število različnih krem, maskar, lakov in šmink. Vedno večja izbira lepotnih izdelkov
je povzročila spremembo vedenja pri potrošnikih, ki iščejo nasvete za uporabo in informacije
na družbenih omrežjih, blogih ter Youtubu, vse bolj pa tudi nakupujejo prek spleta. Znamke s
pomočjo mnenjskih voditeljev iščejo nove poti do potrošnikov in se vedno manj poslužujejo
tradicionalnega oglaševanja (Millis, 2015). Pri kupovanju kozmetičnih izdelkov je za
posameznike zelo pomembno, da se jih najprej dotaknejo, vonjajo in tudi občutijo, zato se
morajo znamke še posebej potruditi, da izpeljejo dobro kampanjo brez fizičnih kanalov.Ljudje
kupujejo veliko lepotnih izdelkov, da bi zadovoljili popolnoma fiziološko potrebo, pa vendar
mnogi čutijo prav posebno povezavo z določeno znamko oziroma izdelkom. Koncept lepote
se je v zadnjih letih spremenil, saj kar 83 % žensk verjame, da so danes lepotni standardi
neprimerno višji kot v preteklosti (Simpson, Tucker in Raman, 2012). Opazimo lahko vse
večjo demokratizacijo lepote. Dober primer je Indija, kjer je je bilo ličenje in uporaba
kozmetičnih izdelkov omejena samo na posebne priložnosti, danes pa jo ženske tam
uporabljajo vsak dan.
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6 KARAKTERISTIKE IN NAČINI VPLIVA MNENJSKIH VODITELJEV

Lepotne Youtube vlogerje lahko na podlagi pregledane literature ocenjujemo po različnih
karakteristikah in kasneje podrobno preučimo tehnike, s katerimi pridobivajo svoje sledilce. V
naši analizi bomo te karakteristike in načine vpliva preučili tudi pri lepotnih blogerjih. Kristen
Forbes (Forbes, 2016, str. 80) je v svoji analizi, v kateri je preučila povezavo med mnenjskimi
voditelji in lepotno industrijo, vlogerje ocenila po petih različnih karakteristikah, in sicer:
samozavest, znanje, poistovetenje, artikulacija ter koristnost. Mnenjski voditelj kaže
samozavest skozi zaupanje v njegove lastne besede in verjame vase in v svoje sposobnosti.
Izraža se jasno in tekoče prenaša informacije z namenom, da bi drugi uporabniki bolje
razumeli izdelek. S potrošniki oblikuje prav posebno vez in z njimi občasno deli tudi najbolj
osebne trenutke svojega življenja ter razume njihove želje. Ima tudi podroben vpogled v
industrijo, ki jo zastopa in zato lahko posameznikom posreduje natančna in jasna dejstva o
izdelkih, prav tako pa deli z njimi uporabne nasvete o sami uporabi (Forbes, 2016, str. 80).
6.1 Poistovetenje s potrošniki
Mnenjski voditelji se lahko z lahkoto poistovetijo z ostalimi potrošniki in prav to gradi
zaupanje med njimi. Njihova komunikacija je popolnoma sproščena in neformalna, zato imajo
njihovi sledilci občutek, kot da bi poslušali svojega najboljšega prijatelja. V primeru, da bi
oglaševalci nastopili namesto njih, bi se jezik popolnoma spremenil. Sporočila bi bila bolj
neposredna, prodajno usmerjena in zato tudi manj osebna. Mnenjski voditelji zelo radi
pokažejo svojo osebnost skozi vsebine, ki jih ustvarjajo. Zelo pogosto je vse skupaj
zasnovano na zabaven in pozitiven način, prav to pa pri potrošnikih vzbudi zanimanje, ko
iščejo informacije o določenih izdelkih ali storitvah. Že med samim videom želijo vzpostaviti
dialog s sledilci na tak način, da jih pozivajo, naj v komentarjih izrazijo svoje mnenje. Tako
obenem gradijo odnos s svojim občinstvom, hkrati pa tudi vzpodbudijo pogovor o določeni
znamki. Podjetja so pri izbiri mnenjskih voditeljev izjemno pozorna prav na to karakterno
lastnost, saj lahko svojim potrošnikom ponudijo''zaveznik'', h kateremu se lahko vedno
obrnejo za nasvet. S pomočjo voditeljev pridobijo dober vpogled v potrošnikovo razmišljanje,
prav tako pa si priskrbijo povratno informacijo o kakovosti izdelka (Forbes, 2016, str. 81–82).
6.2 Znanje
Forbes (2016, str. 82) pravi, da so mnenjski voditelji v raziskavi pokazali visoko stopnjo
znanja. Kot smo že omenili, morajo v svojih sporočilih podati jasna in natančna dejstva o
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izdelkih. Tako na primer lepotne vlogerke učijo svoje oboževalce o podrobnostih dizajna
čopičev za ličenje z namenom, da bi jih prepričale o njihovem znanju in kredibilnosti
podatkov. Točna navodila o uporabi kažejo na prej omenjeno visoko stopnjo znanja. Tako kot
v katerikoli drugi industriji je tudi v lepotni potrebno imeti dober vpogled v celoten spekter
izdelkov. Velika prednost mnenjskih voditeljev je tudi poznavanje globalnih trendov, saj tako
potrošniki vedo, da njihove vsebine niso oblikovane samo na podlagi informacij določene
blagovne znamke, ki jo predstavljajo, ampak temeljijo na širši raziskavi.
6.3 Koristnost
Na Youtubu in družbenih omrežjih lahko danes zasledimo veliko videov, v katerih nam
mnenjski voditelji korak za korakom posredujejo navodila za uporabo določenih izdelkov
(primer: kako pravilno nanesti ličila). Prav ti videi so eden izmed najbolj priljubljenih
načinov, s katerimi se mnenjski voditelji predstavijo svojim oboževalcem. Olajšajo jim
uporabo vsakodnevnih izdelkov in tako pripomorejo h grajenju dolgoročnih odnosov. V
videih pogosto primerjajo določene znamke med seboj in tako potrošniku olajšajo izbiro. Še
ena prednost takšnih vsebin je predstavitev določenega vzorca ''v živo'', saj potrošniki vidijo,
kako v resnici izgleda določen izdelek (Forbes, 2016, str. 82–83). Teorija poudarja, da
mnenjski voditelji zelo radi delijo nasvete in njihovi sledilci so mnenja, da veliko raje
prejmejo informacije od njih kot neposredno od oglaševalca. Forbes je v svoji raziskavi
ugotovil, da lepotne vlogerke velikokrat podajo res podrobne nasvete o tem, kako kar se da
učinkovito izkoristiti vse prednosti predstavljenega izdelka (Forbes, 2016, str. 82–83).
6.4 Samozavest
Mnenjski voditelji kažejo svojo samozavest skozi trdno določena prepričanja in premišljene
ocene izdelkov. Uporabljajo besede kot so “imeti rad” in “najljubši”, da bi z njimi opisali
tiste, s katerimi so bil res zadovoljni in so imeli pozitivno izkušnjo z njimi. Z besedno zvezo
kot je: ''To je definitivno ena izmed mojih najljubših šmink vseh časov,'' svojim oboževalcem
dokažejo, da so prepričani o kakovosti izdelka in nimajo nobenih dilem. Vedo, da zaupajo
izbranemu izdelku in radi to pozitivno izkušnjo delijo z drugimi. Telesna govorica je izjemno
pomemben pokazatelj samozavesti mnenjskega voditelja. S pogledom usmerjenim
neposredno v kamero, pokončno držo in jasno komunikacijo kažejo na to, da vedo kaj delajo,
so samozavestni ter zaupajo svojim sposobnostim (Forbes, 2016, str. 83)
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6.5 Artikulacija
Mnenjski voditelji se morajo dobro in razumljivo izražati, vendar samo te dve lastnosti nista
dovolj pri podajanju informacij. Potrebno je kvalitetno vizualno predstaviti informacije, saj je
od tega odvisno, kako bodo potrošniki prejeli določeno sporočilo. V primeru, da potrošniki
zelo težko razumejo vsebine, ki jih mnenjski voditelji pripravijo in so v komunikaciji nejasni
ter skačejo iz ene teme na drugo, lahko podajo popolnoma napačno sporočilo znamke. Proces
ustvarjanja je pri vsakem voditelju zelo različen. Potrošniki lahko takoj opazijo, kdo je vložil
veliko truda in časa v samo strukturo sporočil. Tukaj šteje tudi, kako dobro zna posameznik
uporabljati kamero in primerno izbrati ozadje, pa tudi na kakšen način uredi posnet video. Vse
to vpliva na prijetno izkušnjo sledilca (Forbes, 2016, str. 84.)
6.6 Kredibilnost mnenjskih voditeljev
Mnenjski voditelji imajo dve izjemno pomembni lastnosti, in sicer so vredni zaupanja ter
prepričljivi oziroma ljudje jim preprosto zaupajo. V primeru, da posameznik teh dveh
lastnosti ne poseduje, ga ne moremo označiti za mnenjskega voditelja. Biti kredibilen,
pomeni, biti vreden zaupanja in prepričljiv. Kredibilnost je predpogoj vsakega mnenjskega
voditelja in zato smo jo dodali k petim karakteristikam, ki smo jih predstavili prej (Goldsmith
in Laffertya, 1999). Kredibilnost ocenjujejmo po štirih različnih kategorijah (Rubin in Liddy,
2006). Prva je strokovno ozadje mnenjskega voditelja in njegov profil. Pod to kategorijo
štejemo ime in geografsko lokacijo, saj lahko oba vplivata na sledlice. Lokacija vpliva na
navade, potrebe in družbeni krog voditelja. Ime je prav tako zelo pomembno, saj si ga v
primeru, da je povezano s področjem, na katerem deluješ, sledilci tudi lažje zapomnejo. Poleg
imena in lokacije so pomembne tudi kvalifikacije oziroma sledljivost, ki je še posebej
pomembna pri Youtube kanalu (št. ogledov, št. naročnikov, št. všečkov) ter pripadnost
znamki. Ocenjujemo lahko tudi, kako pogosto mnenjski voditelj vključi povezave do drugih
spletnih strani oziroma se navezuje na katerega drugega voditelja. Spremljamo tudi navedene
kompetence in pa pretekle izkušnje, saj lahko na podlagi tega še bolje dokaže svojo
kredibilnost. Druga kategorija je sistem vrednot in zaupljivost mnenjskega voditelja. V to
kategorijo spadajo njegovi predsodki, prepričanja, mnenje, odkritost, preference ter navade.
Vse našteto ima izjemen vpliv na to, kako sledilci vidijo voditelja ter na njihov dolgoročni
odnos z njim. Tretja kategorija je kakovost informacij. Pomembno je, da so posredovane
informacije točne in popolne, saj lahko le tako sledilci te nasvete uporabijo v svojem življenju
in so pri tem bolj samozavestni. Prav tako se ocenjuje, ali so primerne za različne družbene
skupine in ali se skladajo z etičnimi in moralnimi načeli. V svetu mnenjskih voditeljev velja,
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da naj bi nenehno spremljali in predstavljali nove trende ter bili v koraku z nenehno se
spreminjajočo tehnologijo. Kredibilnost se kaže tudi v tem, ali se mnenjski voditelji skozi
svoje vsebine ujemajo s potrošnikovimi potrebami in željami ter njegovimi predhodnimi
pričakovanji. Pri četrti kategoriji ocenjujemo estetski videz njegovega bloga, kvaliteto
urejanja videov, tipografijo, stil pisanja in govora, kako se navezuje na pretekle izkušnje in
seveda njegov odnos s sledilci. Tukaj se preverja tudi njihov odziv skozi komentarje (Rubin in
ostali, 2006).
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7 EMPIRIČNI DEL – NAČINI/TEHNIKE VPLIVA MNENJSKIH VODITELJEV S
PODROČJA LEPOTNE INDUSTRIJE

7.1 Metodologija
V drugem delu diplomskega dela smo želeli s pomočjo kvalitativne analize odgovoriti na
zastavljeno raziskovalno vprašanje, in sicer katerih načinov/tehnik vpliva se poslužujejo
mnenjski voditelji, da bi prepričali svoje sledilce v nakup kozmetičnih izdelkov. Za
analizo smo izbrali dve slovenski mnenjski voditeljici s področja lepotne industrije, ki pišeta
blog in snemata vloge, eno, ki snema samo vloge in eno, ki piše samo blog. Pripravili smo si
kodirno tabelo kot pripomoček pri ocenjevanju, v katero smo vključili že v teoriji
predstavljene karakteristike in načine vpliva mnenjskih voditeljev. Tiste karakteristike, ki so
se med seboj prepletale, smo združili v eno kategorijo. Pregledali smo vsebine na Youtubu in
uradnih spletnih straneh mnenjskih voditeljic v zadnjih šestih mesecih. Transkripte lahko
najdemo v prilogi A. Analizirali smo tudi odziv njihovih sledilcev, in sicer tako da smo
pregledali komentarje pod njihovimi videi na Youtube kanalih. Na koncu smo naredili tudi
primerjavo med izbranimi mnenjskimi voditeljicami, da bi ugotovili, ali se po načinih
vpliva/tehnikah med seboj razlikujejo.

7.2 Mnenjske voditeljice
Katja Grudnik – Viva la vida blog
Lepotna blogerka in vlogerka Katja Grudnik je 25-letna Ljubljančanka, ki je svoj blog
ustvarila leta 2012, na svojem Youtube kanalu pa je začela ustvarjati leta 2017. Je študentka
prava in učiteljica zumbe, predvsem pa velika ljubiteljica kozmetike in mode. S svojim
blogom je pripravila že več kot dvesto sodelovanj z različnimi podjetji. Ima tudi svoj profil na
Facebooku (6.300 sledilcev) ter Instagramu (16.300 sledilcev), kjer vsakodnevno objavlja
fotografije in videe. Na Youtubu ima trenutno 545 naročnikov (Youtube, b.d.). Na blogu
objavljala zapise o lepoti in lepotnih izdelkih približno od štiri- do petkrat na mesec, medtem
ko je na Youtubu manj aktivna, in sicer pripravi video enkrat mesečno.
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Slika 7.1: Youtube kanal Katje Grudnik

Vir: Youtube.com (b. d.).
Slika 7.2: Spletna stran Katje Grudnik

Vir: Blogvivalavida.com (b.d.).
Lana Spital – Make up
Lana Spital je slovenska blogerka in vlogerka, katere posebna strast je ličenje. Od leta 2010 se
izobražuje na tem področju in je make-up umetnica ličenja pri znani slovenski spletni trgovini
Ličila.si. Zaključila je tudi študij kozmetike. Sodelovala je že s številnimi slovenskimi
zvezdniki, kot so Neisha, Alya, Eva Boto in Sara Kobold, prav tako pa ustvarja fotovodiče in
članke za Prime Beauty, Žurnal 24 in revijo Top. Na Youtube kanalu ima 8.252 naročnikov in
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109 videoposnetkov, ki jih objavlja nekje od dva- do trikrat na mesec (Youtube, b.d.).Na
Facebook profilu ima približno 28.000 sledilcev, na Instagram profilu pa 17.900.
Slika 7.3: Youtube kanal Lane Spital

Vir: Youtube.com (b. d.).
Slika 7.4: Spletna stran Lane Spital

Vir: Lanaspital.si (b. d.).
Lea Filipovič – Lepa Afna
Lepa Afna je slovenska lepotna vlogerka, po poklicu pa je radijska voditeljica. Na svojem
Youtube kanalu je začela ustvarjati že leta 2014. Ima 131 videov in 41.951 naročnikov
(Youtube, b.d.). Vsebine, ki se nanašajo na lepoto in lepotne izdelke, objavlja približno od
dva- do trikrat na mesec. Na Facebook profilu ima 21.831 sledilcev, na Instagram-u 58.000.
Letos je predstavila tudi svojo novo kolekcijo Afne guncam s šolskimi potrebščinami, ki se
ekskluzivno prodaja v verigi trgovin Bags&More.
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Slika 7.5: Spletna stran Lepe Afne

Vir: Lepaafna.si (b. d.)
Slika 7.6: Youtube kanal Lepe Afne

Vir: Youtube.com (b. d.)
Nika Veger – Beautyfull Blog
Nika Veger je slovenska vizažistka in lepotna blogerka. Blog piše že od leta 2013. Sodelovala
je že z mnogimi priznanimi umetniki, igralci in režiserji. Je tudi organizatorka prve slovenske
blogerske konference Beautiful Bloggers MeetUp. Bila je urednica lepote in mode pri reviji
Cosmopolitan, pri reviji Jana pa od leta 2016 piše lepotno kolumno. Na svoji Facebook strani
ima 6.820 sledilcev, na Instagram profilu pa 9.235. Na blogu objavlja zapise o lepoti in
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lepotnih izdelkih približno od dva- do trikrat mesečno. Med drugim piše tudi o modi in
potovanjih.
Slika 7.7: Spletna stran Nike Veger/Beautyfull Blog

Vir: Beautyfullblog.com (b. d.)
7.3 Analiza karakteristik in načinov vpliva
Analiza karakteristik in načinov vpliva lepotnih blogerk in vlogerk je potekala v treh korakih.
Najprej smo pregledali videe na Youtubu ter zapisali transkript njihovega govora. V drugem
koraku smo pregledali objave na blogu oziroma spletnih straneh. V tretjem koraku pa smo s
pomočjo tabele opazovali pogostnost pojavljanja elementov in dodali primere kot dokaz za
vsakega izmed njih.
7.3.1 Samozavest
Samozavest kot ena izmed karakteristik mnenjskih voditeljic se kaže skozi zadovoljstvo, ki ga
izražajo ob testiranju in uporabi izdelkov ter telesno govorico. Z besednimi zvezami kot so na
primer.: ''Izjemni so. Dolgoobstojni, hitrosušeči in izjemno lepih odtenkov …,'' sledilcem
nakažejo, da so z izdelki zadovoljni in prepričani v njihovo kakovost. Vse mnenjske
voditeljice v primeru, da so z izdelkom zadovoljne, uporabljajo veliko superlativov.
Najpogosteje smo zasledili ukrasne pridevke, kot so na primer ''božanska dišava'', ''najljubši
način'', ''super lep''. Tukaj izstopa Nika Veger, ki svoje zadovoljstvo izraža z bolj pestro izbiro
besed. V eni izmed objav na svoji spletni strani je pri oceni novega Dior parfuma zapisala, da
je nova dišava Joy: ''Pravzaprav senzorično vzbujanje čustev, parfum, ki ga ne more opisati s
27

klasičnimi dišavnimi izrazi sveža cvetna, mlečna … ker je vse to.'' Sledilcem je dala jasno
vedeti, da je Diorjev izdelek prav poseben in jim bo ponudil drugačno izkušnjo v primerjavi z
drugimi parfumi, ki so na voljo. Samozavest lahko tiste mnenjske voditeljice, ki snemajo
videe, še dodatno izrazijo s svojo telesno govorico. Nika Veger ima tukaj težjo nalogo, saj
piše samo blog in mora bralca namesto s svojo telesno govorico, pritegniti s svojim stilom
pisanja. Katja Grudnik, Lana Spital in Lepa Afna so v videih na Youtubu vedno nasmejane,
imajo pokončno držo in gledajo neposredno v kamero, kar lahko vidimo na slikah 7.8, 7.9 in
7.10. Njihove roke so vedno vidne in široko razprte, veliko jih tudi uporabljajo v primerih, ko
nekaj razlagajo.
Slika 7.8: Lana Spital v videu #8 Lana vloga – MAC spomladansko ličenje + Mac Giveaway

Vir: Youtube.com (2018, 19.maj).
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Slika 7.9: Katja Grudnik v videu Poletni večerni make up z Bell Hypoallergenic

Vir: Youtube.com (2018, 30.junij).

Slika 7.10: Lepa Afna v videu Barvanje obrvi, celoten postopek

Vir: Youtube.com (2018, 24.maj).
7.3.2 Znanje
Vse štiri mnenjske voditeljice kažejo visoko stopnjo znanja o lepotnih izdelkih in lepotni
industriji na splošno. Tukaj je potrebno poudariti, da sta Lana Spital in Nika Veger
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profesionalni vizažistki, Katja Grudnik in Lepa Afna pa sta se izobraževali na drugih
področjih. Ne glede na akademsko ozadje, je nivo znanja, ki ga kažejo, enakovreden. Vsaka
objava temelji na natančnem poznavanju celotnega spektra izdelkov (nega obraza, las, nohtov,
ličenje, dišave …), pravilni uporabi le-teh in nasvetih. Seznanjene so s sestavinami
kozmetičnih izdelkov in njihovimi učinki, vedo vse o različnih tipih kože, opozorijo, na kaj je
potrebno biti pozoren pri nakupu določenih izdelkov, podrobno opišejo celoten postopek
ličenja ali pa postopek jutranje nege obraza. Tako je na primer Lana v enem izmed svojih
zapisov na blogu opozorila na to, da moramo biti pri izbiri podlage za obraz vedno na naravni
svetlobi, saj luči v drogerijah barvo pogosto spremenijo za tudi do dva odtenka. Na Youtubu
pa je pojasnila pojem tranzicijsko ličilo: ''Za vse, ki ne veste, kaj tranzicijsko ličilo pomeni, to
je neka nevtralna barva, ki si jo damo na veko, preden začnemo nanašati druga senčila, zato
da se potem ta senčila lepše zabrišejo, da vse skupaj zgleda tak lepo mehko zabrisano.'' Lepa
Afna pa je v enem izmed svojih videov gledalcem zaupala, da pri nanašanju korektorja raje
uporablja posebno gobico, ker dobro zabriše vse sledi. Mnenjske voditeljice se zavedajo, kako
pomemben element je znanje pri ustvarjanju vsebin, saj njihovi sledilci vsakodnevno iščejo
informacije in nasvete za uporabo. Znanje o izdelkih in njihovi uporabi je ena izmed tehnik
grajenja njihove prepoznavnosti in prepoznavnosti znamk, ki jih zastopajo.
7.3.3 Poistovetenje
Vse štiri mnenjske voditeljice si pogosto, tako v videih kot tudi v blogih, želijo vzpostaviti
dialog s svojimi sledilci, in sicer z različnimi vprašanji, ki se nanašajo tako na predstavljen
izdelek kot na pretekle izkušnje. Spodbujajo jih k komentiranju pod videi ali blogu. Katja je v
videu na Youtubu svoje sledilce pozvala, naj ji prek Instragrama pošljejo fotografijo, na kateri
bo razvidno, kakšne barve šmink najraje nosijo. Lana je svojim sledilcem naročila, naj ji
pustijo komentar pod videom, če želijo videti njeno celotno zbirko šmink, Lepa Afna pa si je
zaželela novih idej: ''Spodaj pod video mi lahko napišeš, kaj bi rada vidla v naslednjih videjih,
kaj nej posnanem. Če maš kakšno idejo. Daj si duška.'' Tudi Nika želi na svojem blogu
vzpostaviti stik s svojimi bralci, zato jih je v eni izmed objav vprašala, katero znamko laka in
odtenek ji priporočajo oni. Opazili smo, da si vse štiri želijo skozi takšna vprašanja navezati
prijateljski odnos s svojimi sledilci in ga postopoma graditi. Z njihovimi odgovori bolje
spoznajo njihove želje, potrebe in dobijo nove ideje.
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7.3.4 Artikulacija
Pri tem elementu smo se osredotočili na na način govora in strukturo sporočil pri vlogerkah
ter strukturo besedila pri blogerki Niki Veger. Pri Katji, Lani in Lepi Afni smo opazovali tudi,
ali je video kvalitetno posnet in nekaj pozornosti namenili tudi samemu ozadju. Predvsem
smo želeli ugotoviti, ali v sam proces ustvarjanja sporočil vložijo veliko truda, saj to, kot smo
že zapisali v teoretičnem delu, zelo vpliva na izkušnjo sledilca. Ugotovili smo, da vse tri
mnenjske voditeljice snemajo visoko kvalitetne videe s primerno svetlobo ter poskrbijo, da je
ozadje nežnih barv ter brez predmetov, ki bi odvrnile pozornost. Videi so primerno urejeni.
Vključijo tudi glasbeno podlago, ki ni moteča. Še posebej se morajo pri urejanju videov
potruditi, kadar snemajo vlog. Analizirali smo Lanin video #8 Lana vloga – MAC
spomladansko ličenje + MAC GIVEAWAY. Tukaj je potrebno združiti več posnetih kadrov v
smiselno celoto.Tudi fotografije na spletnih straneh so posnete kvalitetno, čiste in lepih barv.
Nika jim nameni veliko pozornosti, saj lahko tako izdelke na kreativen in privlačen način
predstavi svojim sledilcem.Pogosto fotografira tudi posamezne korake ličenja, nanašanja
različnih krem in nege las, kar ostale mnenjske voditeljice vključijo v videe na Youtubu. Tudi
na Katjinem vlogu smo opazili veliko število fotografij živih barv. Slika 7.11 in 7.12 sta ena
izmed primerov fotografij na blogih.
Slika 7.11: Fotografija iz Beautyfull Blog (Nika Veger)

Vir: Beautyfullblog.com (b. d.).
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Slika 7.12: Fotografija iz Viva la vida bloga (Katja Grudnik)

Vir: Blogvivalavida.com (2018, 17.julij).
Vse štiri mnenjske voditeljice svoje vsebine strukturirajo po korakih in sledijo zastavljeni
rdeči niti. Osredotočene so na tematiko, ki jo obravnavajo in se ne odmikajo od samega
bistva. Kljub narečju, ki ga lahko pri vsaki slišimo v govoru, se dobro in razumljivo izražajo.
7.3.5 Koristnost
Element koristnosti skupaj z znanjem ustvarjata temelj vseh analiziranih objav tako na
Youtubu kot na spletnih straneh. Vse štiri mnenjske voditeljice dajejo velik poudarek na
koristnosti, saj si želijo, da bi svojim sledilcem pomagale rešiti vsakodnevne težave s kožo,
lasmi, nohti in ličenjem. Zavedajo se, da je to ena izmed njihovih najpomembnejših nalog v
procesu ustvarjanja. Vse te informacije in nasvete prepletejo s predstavitvijo izdelkov ter tako
ustvarijo pozitiven vpliv na svoje sledilce. Katja Grudnik je na svojem Youtube kanalu in na
spletni strani predstavila novo Eucerin linijo, ki pomaga pri problematični koži: ''Še en
korektorček, ki je v bistvu za te mozoljčke. Nanesemo ga na čisto kožo, pod make-up, pod
puder, ker ima noter aktivne sestavine, ki pomagajo, da se ti mozoljčki, ki so že prej nastal, ki
jih nismo preprečli.'' Lana Spital je v enem izmed svojih zapisov pisala o načinih, kako
poskrbeti za zlomljen noht. Lepa Afna je na Youtubu predstavila novo tehniko barvanja obrvi
za vse, ki nimajo močnih obrvi, Nika Veger pa je pisala o mineralnih sončnih kremah za
poletne dni. Vse to je bilo predstavljeno z namenom, da bi sledilci lahko hitro in enostavno
prišli do rešitev, hkrati pa spoznali nove izdelke s predstavljenega področja.
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7.3.6 Kredibilnost
Kredibilnost kot eden izmed načinov vpliva in karakteristik mnenjskih voditeljev je sestavljen
iz več podkategorij. Začeli smo z analizo imen in geografske lokacije blogerk in vlogerk,
končali pa z elementom sprožilca radovednosti.
Ime in geografska lokacija
Ime predstavljenih mnenjskih voditeljic je napisano tako na Youtubu kot na spletnih straneh.
Katja Grudnik uporablja tako svoje ime kot ime bloga Viva la vida, ki nakazuje na to, da so
njene vsebine razvedrilne, ona pa je vesel in pozitiven posameznik. Lana Spital se predstavlja
s svojim imenom, le da ima na na spletni strani dodan k imenu še Make up. Tako lahko
sklepamo, da se veliko njenih videov in zapisov na blogu ter Youtubu osredotoča na ličenje.
Lepa Afna se le redko predstavi s svojim pravim imenom Lea Filipović. Lepa Afna je ime
njenega Youtube kanala in tudi spletne strani. Svoje oboževalce poimenuje Afnice, kar kaže
na to, da si ustvarja bazo sledilcev oziroma svojo skupnost in si želi zagotoviti dolgotrajen
odnos. Nika Veger ima spletno stran z imenom Beautyfull Blog in tisti, ki jo prvič obišče,
lahko opazi , da deluje na področju lepotne industrije. Pod naslovom ima zapisano Nika
Veger piše uporabne nasvete za ličenje in nego. T podnaslovom da sledilcem, ki iščejo
informacije, vedeti, da so prišli na pravi naslov. Točno navedeno geografsko lokacijo ima
samo Katja na svoji spletni strani. Pri ostalih zaradi jezika vemo, da so iz Slovenije, vendar
ne, iz katere pokrajine oziroma mesta. Glede na to, da vse komunicirajo v slovenskem jeziku,
je jasno, da želijo ciljati na slovensko govoreče sledilce in zaradi majhnih razdalj točno
določena lokacija ni potrebna.
Kvalifikacije in sledljivost
Število naročnikov, število ogledov in število “všečkov’’ lahko spremljamo samo pri tistih
mnenjskih voditeljicah, ki delujejo na Youtubu. Nike Veger tukaj nismo vključili, saj nimamo
podatkov, koliko ljudi spremlja njen blog. Na sliki 7.13 in 7.14 je prikazano skupno število
ogledov in število naročnikov posamezne mnenjske voditeljice. Podatek za skupno število
“všečkov” ni dostopen.
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Slika 7.13: Število ogledov (Youtube)

Slika 7.14: Število naročnikov (Youtube)

Po številu naročnikov in številu ogledov izstopa Lepa Afna, ki ima več kot 40.000 naročnikov
in skupno več kot 7.000.000 ogledov. Najmanj naročnikov (nekaj čez 500) in ogledov (okoli
14.000) ima Katja Grudnik. Lepa Afna je videe začela objavljati leta 2014, Katja pa pred
enajstimi meseci, kar ni eden izmed glavnih razlogov, zakaj je med njima tolikšna razlika po
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številu naročnikov in ogledov. Katja je v tem času objavila samo devet videoposnetkov in
daje večji poudarek na komuniciranju prek njene spletne strani, saj tam objavi tudi do štiri
zapise mesečno, ki se navezujejo na lepoto ter lepotne izdelke, medtem ko pri Lepi Afni
Youtube poleg družbenih omrežij eden izmed najpomembnejših kanalov komuniciranja.
Videoposnetke objavlja tudi do štirikrat mesečno. Ne piše bloga in tako lahko vse informacije
ter nasvete pridobimo iz njenega Youtube kanala. Lana Spital je aktivna tako na Youtubu kot
tudi na svoji spletni strani. Na Youtubu ima okoli 8.000 naročnikov ter okoli 670.000
ogledov. Videoposnetke objavlja od dva- do trikrat mesečno, ker pa piše tudi blog, se število
njenih sledilcev porazdeli med oba kanala. V primeru, da se osredotočimo samo na prikazane
podatke iz njihovih Youtube kanalov, lahko ugotovimo, da ima Lepa Afna zaradi velikega
števila naročnikov in ogledov na tem omrežju v primerjavi s Katjo in Lano največ dosega ter
posledično tudi več vpliva na svoje sledilce.
Pripadnost znamki
Pripadnost znamki je eden izmed pomembnejših elementov kredibilnosti in tudi načina
vpliva. Mnenjske voditeljice s sodelovanjem z lepotnimi blagovnimi znamkami dodajo
vrednost svojim vsebinam in povečajo zaupanje sledilcev. Katja, Lana, Lepa Afna in Nika
večkrat izrazijo pripadnost določeni znamki, tako da pripravijo objavo, ki se navezuje le na to
znamko ali pa jo omenijo v kakšnem vodiču in oceni izdelkov. Veliko podjetij pošilja
mnenjskim voditeljem izdelke z namenom, da bi jih omenili ali pa celo postali njihovi
ambasadorji. Katja Grudnik je v enem izmed svojih videov omenila, da je ambasadorka
znamke Bell Hypoallergenic in da ji je ta znamka že od nekdaj zelo pri srcu. Lana je izrazila
naklonjenost znamki MAC in njihovemu izdelku Fix Plus: ''Evo punce, to je pa moj najljubši
izdelek od MAC-a, ki ga definitivno priporočam. To je Fix plus. Ziher ste ga že vidle, da ga
uporabljam. Je super za podlage, za obstojnost. Res vse lepše naredi, tak da tole je moj must
have izdelek, ki ga res priporočam.'' Na blogu je je pripravila oceno znamke Johny Organic
ter zapisala, da njihovih izdelkov zaradi kvalitete in učinka ne bo tako hitro prenehala
uporabljati. Lepa Afna pa je ve enem izmed svojih videoposnetkov omenila, da pri umetnih
trepalnicah uporablja preverjeno znamko Ardell. S tem sledilcem sporoča, da ima dobre
izkušnje z navedeno znamko. Zaznali smo tudi, da ima Nika Veger pod vsako objavo na
blogu zapisano, ali je ta sponzorirana s strani določene blagovne znamke ali ne. Pri ostalih
mnenjskih voditeljicah tega nismo zasledili, nekatere med videi le omenijo, da so jim
predstavljeni izdelke poslali z namenom testiranja.
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Povezave do drugih spletnih strani in blogov
Mnenjski voditelji povečajo število sledilcev in svoj vpliv tako, da pripravijo sodelovanje z
drugimi blogerji ali vlogerji. Skupaj z njimi posnamejo video, ali pa jih samo omenijo in
priporočijo. V vseh objavah, ki smo jih analizirali, smo samo pri Lani opazili, da je v videu
omenila drugo osebo in spodaj pod opisom vključila povezavo do njene Facebook strani.
Priporočila je umetnico ličenja, ki jo je spoznala v trgovini z ličili in s katero je skupaj
posnela tudi video: ''Evo zdaj sem že v MAC-u. Prvič sem tu! Z mano je tudi Anja, ki mi bo
danes nardila makeup. Pridi k meni! (Povabi Anjo, umetnico ličenja, da se predstavi pred
kamero.).'' Lepa Afna ima v opisu samo imena in dostop do njenih družbenih omrežij, Katja
in Nika pa v svojih objavah na blogu vedno zapišeta spletne strani, kjer lahko najdemo
predstavljene in ocenjene znamke, kar spada v promocijo. V objavah pogosto najdemo
neposredno internetno povezavo do spletne trgovine, kjer lahko sledilci takoj kupijo izdelek,
zraven pa je zapisana še promocijska koda, s katero lahko koristijo popust. Iz tega lahko
sklepamo, da mnenjske voditeljice raje pripravijo sodelovanje z določeno znamko, kot pa z
drugim blogerjem oziroma vlogerjem, saj tako še bolj izkažejo pripadnost.
Navedene kompetence
Akademsko ozadje, pretekle izkušnje in spretnosti mnenjske voditeljice zapišejo na spletni
strani v kategoriji O meni. Katja študira pravo in je inštruktorica zumbe, govori veliko tujih
jezikov. Je ljubiteljica mode in kozmetike. Za sabo ima več kot dvesto sodelovanj z različnimi
znamkami. Lana Spital je diplomirala iz študija kozmetike in je profesionalna umetnica
ličenja. Sodelovala je s številnimi slovenskimi estradnicami/estradniki, ustvarja tudi
fotovodiče in članke za slovensko spletno stran Ličila.si, Prime Beauty in Žurnal 24. Nika
Veger je prav tako umetnica ličenja, ki ima za sabo izkušnje tudi z organizacijo dogodkov, kot
sta konferenca za lepotne blogerke Beautiful Bloggers MeetUp ter organizacija dogodka za
lepotne blogerke z znamko L’Occitane in Dvorcem Trebnik. Je tudi lepotna urednica revij
Cosmopolitan, Lisa in Nova. Lepa Afna svojih kompetenc nima navedenih na spletni strani in
na Youtube kanalu, prav tako nismo zaznali, da bi jih omenila med samimi videi, pa vendar
ima največ naročnikov ter ogledov na svojem Youtube kanalu. Sledilci iz medijev poznajo
akademsko ozadje in izkušnje vseh štirih blogerk/vlogerk. Ne glede na to, ali so profesionalke
ali amaterke, se sledilci zanimajo za njihove nasvete, kar je razvidno tudi iz komentarjev, ki
smo jih tudi vključili v analizo.
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Pretekle izkušnje in navezovanje na njih
S tem ko mnenjski voditelji povezujejo predstavljen izdelek z določeno izkušnjo ali
spominom iz preteklosti, lahko močno vplivajo na nakupno vedenje potrošnika v prihodnosti.
Katja se na svojem blogu večkrat navezuje na situacijo v preteklosti, ki jo je pripeljala do
tega, da je začela potem uporabljati določen izdelek. V eni izmed objav je pripovedovala o
tem, kako je hitela na sestanek z enim izmed lepotnih naročnikov in si je pred odhodom
nalakirala nohte, ki se ji je potem odluščil in je bila seveda kasneje v zagati. V isti objavi
predstavi rešitev, ki nam lahko olajša celotno situacijo. Tudi Lana je v preteklosti naletela na
težavo, in sicer pri negi las: ''Vse se je začelo takrat, ko sem že skoraj čisto obupala, saj so bili
moji lasje v takšnem stanju, da so se tako rekoč zmastili že enak dan. Zjutraj pranje, zvečer pa
je moje lasišče bilo tako mastno, da mi drugega kot ponovno pranje naslednji dan ni
preostalo.'' Pri Lepi Afni navezovanja na pretekle izkušnje v analiziranih videih nismo
zasledili. Nika je v zapisu o mineralnih sončnih kremah na podlagi dobre izkušnje z izdelkom
oblikovala priporočilo svojim sledilcem. Zapisala je, da sončno kremo Badger uporablja že
vrsto let, saj je izredno učinkovita, dišeča in mazljiva. Ugotovimo lahko, da je kar nekaj
analiziranih objav ustvarjenih prav zaradi določenih izkušenj in situacij mnenjskih voditeljic,
v katerih se lahko znajdejo tudi vsi ostali potrošniki. Sledilci, ki so pogledali tak video ali pa
prebrali zapis na blogu, se bodo v prihodnosti lažje odločili, kateri izdelek izbrati.
Predsodki, osebna prepričanja, mnenje in preference
Štiri kategorije, ki se navezujejo na sistem vrednot mnenjskih voditeljev, smo v tabeli
raziskovali posebej, tukaj pa jih bomo združili, saj skupaj oblikujejo posameznikovo osebnost
in so temelj vseh njegovih odločitev. Bolj kot se osebna prepričanja, mnenje in preference
blogerjev ter vlogerjev ujemajo s potrošnikovimi, večja bo stopnja zaupanja in posledično to
vodi do močnejšega vpliva. Pri pregledovanju objav vseh mnenjskih voditeljic nismo zasledili
predsodkov tako do izdelkov kot do ljudi. Sklepamo lahko, da tudi če jih imajo, jih želijo
zadržati zase, saj lahko tako vplivajo na še večje število potrošnikov. V primeru, da bi odkrito
govorile o svojih predsodkih, tako do izdelkov kot do ljudi, bi lahko to negativno vplivalo na
njihov odnos s sledilci. Pri vseh štirih mnenjskih voditeljicah smo večkrat zasledili odkrito
izražanje svojih mnenj, prepričanj in preferenc. Nika je v svojem blogu zapisala, da jo jezijo
zvezdnice, ki na družbenih omrežjih objavijo lažno fotografijo z naravnim videzom in zraven
pripišejo, da so nenaličene, sama pa se zaveda, koliko truda je potrebno vložiti v tak videz.
Prav tako je zaupala, da je velika ljubiteljica naravno urejenih nohtov in da raje poseže po
izdelkih z več naravnimi sestavinami. Lepa Afna je pripravila video, v katerem je želela
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pokazati potek nanosa magnetnih trepalnic, vendar je bila razočarana nad kvaliteto izdelka:
''Te trepke so FAIL, FAIL! Tko da jst bom uporabila lepo kr maskaro in namazala svoje
trepke. Dobro preverjene stvari so najboljše. Tradicija!'' Lana je na blogu v sklopu ocene
znamke Make up Revolution razkrila, da ni velika ljubiteljica šmink ter močnih in živih barv
na ustnicah, v drugi objavi pa je zapisala, da za urejanje obrvi raje uporablja črtala, ki imajo
temnejši podton. Katja je na svojem blogu omenila, da je rdeča njena najljubša barva šminke,
v videu pa zaupala, da pozimi raje uporablja vlažilne šminke, ki ne povzročajo razpok na
ustnicah.
Popolnost, točnost in natančnost informacij
Pomembno je, da so posredovane informacije točne in popolne, saj lahko le tako sledilci te
nasvete uporabijo v svojem življenju in so pri tem bolj samozavestni. V primeru, da bi
mnenjske voditeljice podale informacije, ki bi lahko negativno vplivale ali škodile njihovemu
zdravju, lasem ali koži, bi izgubile naklonjenost sledilcev. Katja, Lana, Lepa Afna in Nika
dajejo v vsaki objavi poudarek temu, da so dejstva, koraki v procesu in ostale informacije
natančno ter jasno predstavljene. Opaziti je veliko utemeljevanja in razlaganja. Pomembnejše
informacije so v besedilih odebeljene. V videih pogosto preberejo navodila ali informacije iz
embalaže, kot je to naredila Lepa Afna v videu, kjer je pokazala postopek nanašanja
magentnih trepalnic: ''Na embalaži piše: magnetic lashes, easy to apply, reusable. Torej jih
lahko imamo za večkratno uporabo, nobenega lepila ne rabimo in trdijo da so enostavne za
uporabo. Tko da gremo pogledat, če so res enostavne.'' Sledilci na podlagi tega vedo, da so
informacije točne in zanesljie. Blogerke in vlogerke navedejo tudi cene ter lokacijo, kjer se da
izdelke kupiti. Lana je v videu, kjer je testirala kodralnik znamke Phillips, sledilcem
pokazala, da je nastavila temperaturo na 210 stopinj in se s kodralnikom dotaknila obraza, a se
zaradi zaščite na izdelku ni opekla. Dokazala je, da ena izmed glavnih prednosti izdelka
deluje. Popolnost in točnost informacij se kaže tudi skozi znanje, ki ga imajo o izdelkih in
njihovih sestavinah. Primer takšnega podajanja informacij lahko najdemo v eni izmed Laninih
objav na svojem blogu. Lana je v blogu o nasvetih za podaljšanje obstojnosti britvic zapisala,
da je ena izmed lastnosti olja hidrofobnost, kar pomeni, da odbija delce vode. Z nanašanjem
olja na britvice bomo preprečili rjavenje kovinskih delcev.
Spremljanje trendov
V lepotni industriji se je v zadnjih letih pojavilo veliko novih smernic, tehnik in inovativnih
izdelkov, tako da brez spremljanja trendov mnenjske voditeljice težko uspejo ohraniti svojo
prepoznavnost. Potrošniki si želijo prebrati in slišati vse o novostih na trgu, še bolj pa tisti, ki
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nenehno sledijo trendom po svetu. Veliko blogerk in vlogerk pripravi vsebine na podlagi
nedavno opravljenih nakupov in predstavijo izdelke, ki so popolnoma novi na trgu, največkrat
pa si želijo predstaviti prav trende, ki si aktualni tudi drugod po svetu. Katja je v eni izmed
objav, kjer je ocenjavala tonik znamke Pixi, zapisala, da je prav to izdelek, o katerem pišejo
trenutno vsi. Lana je pisala o trendu nošenja tekočih šmink na očeh: ''V zadnje pol leta se je v
lepotnem svetu razširil trend nošenja tekočih šmink na očeh. Najverjetneje si zanj že slišala,
saj ga uporablja že kar nekaj YouTuberk, še posebno pa je razširjen med lepotnimi gurujkami
na Instagramu.'' Lepa Afna je govorila o magnetnih trepalnicah, ki so letos postale trend pri
ličenju. Tudi Nika v svoje objave na spletni strani vključuje ocene nove izdelkov. Pripravila je
primerjavo suhih olj, ki jih je na tržišču vedno več.
Ujemanje s potrebami/željami potrošnikov in komunikacija s sledilci
Potrošniki iščejo informacije v blogih in na Youtubu z namenom, da bi lahko kasneje lažje
uresničili svojo željo, rešili problem ali pa zadovoljili potrebo. Mnenjski voditelji zato
dosežejo še večji vpliv s tem, ko pripravijo vsebine, ki zadovoljijo ali pa celo presežejo
pričakovanja njihovih sledilcev. Tako dosežejo višji nivo zaupanja in poskrbijo za bolj
kvaliteten odnos med njimi. Pomembno je, da mnenjski voditelji prisluhnejo svojim sledilcem
in upoštevajo njihove želje ter tudi odziv. Elementa ujemanja in komunikacije s sledilci smo v
tabeli preučevali posamezno, tukaj pa jih bomo združili, saj se med seboj dopolnjujeta. Pri
vseh štirih mnenjskih voditeljicah smo zasledili, da večkrat upoštevajo predloge in želje
svojih sledilcev, hkrati pa jih tudi vedno pozivajo, naj v komentarjih zapišejo kakšne nove
ideje ali pa si zaželijo njihovih mnenj o predstavljenih izdelkih. Lepa Afna je v videu
povedala, da ji je veliko sledilcev na družbenih omrežjih predlagalo, naj posname video, v
katerem bi preizkusila umetne trepalnice. Lana je v svojem blogu omenila, da je prejela veliko
vprašanj na temo tekočih šmink za risanje in se odločila, da bo to področje raziskala ter
napisala objavo. Svoje sledilce tudi pozove, da ji v komentarju napišejo, kakšen izdelek bi še
želeli videti v prihodnjih objavah. Katja pa je na svoji spletni strani v eni izmed objav
zapisala, da je opazila veliko zanimanje za primerjave izdelkov in se zato odločila pripraviti
zapis na tak način. Pri Niki na blogu nismo opazili, da bi se v svojih sporočil navezovala na
neko specifično željo svojih sledilcev, vendar pa velikokrat napiše, da je zelo vesela vseh
komentarjev in delitev njenih zapisov. Največ komentarjev sledilcev smo zasledli pri Lepi
Afni (tudi do 180 na video) in Lani Spital na njunem Youtube kanalu. Število komentarjev je
odvisno tudi od tega, ali vlogerke v videu izrazijo željo po njihovem odzivu in če pripravijo
nagradno igro. Pogoji za sodelovanje v igri pogosto vsebujejo komentiranje pod videom. Lana
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je v enem izmed videov napovedala nagradno igro, pri kateri je izžrebancu/izžrebanki
podarila svoj najljubši izdelek znamke MAC: ''Sem rekla, da bom enega eni moji sledilki,
original zapakiranega podelila. Če želiš, da tale lepotec pride v tvoje roke, je vse kar moreš
storit, všečkat tale filmček, v komentar zapisat, da sodeluješ ter se naročit na moj Youtube
kanal, če nanj še nisi naročena.'' Pod videom je komentar pustilo 648 sledilcev. Sledilci v
komentarjih največkrat pohvalijo vsebino ali pa zapišejo predloge oziroma ideje za prihodnje
videe, podrobneje si ji lahko ogledamo na slikah 7.15, 7.16, 7.17 in 7.18. Pogosto sprašujejo
tudi za ceno izdelkov in kje ga lahko kupijo v primeru, da tega mnenjske voditeljice ne
povedo. Katja Grudnik in Nika Veger na svoji spletni strani pogosto tudi odgovorita na
komentarje, med tem ko na Youtubu odgovorov vlogerk nismo našli.
Slika 7.15 : Komentarji sledilcev Katje Grudnik

Vir: Youtube.com (b. d.).
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Slika 7.16 : Komentarji sledilcev Lane Spital

Vir: Youtube.com (b. d.).

Slika 7.17: Komentarji sledilcev Lepe Afne

Vir: Youtube.com (b. d.).
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Slika 7.18: Komentar sledilke in odgovor Nike Veger

Vir: Beautyfullblog.com (2018, 23.julij).
Estetski videz in stil govora/pisanja
Estetski videz je zelo pomemben element pri ustvarjanju sporočil in mnenjske voditeljice so
pri tem še posebej pozorne. Pri ocenjevanju estetskega videza, poleg ozadja v videih, kvalitete
urejanja videov, fotografij na blogu, opazujemo tudi, kako so vlogerke ter blogerke naličene
ter kakšna oblačila nosijo. Vse to sledilcem sporoča, koliko truda so mnenjske voditeljice
vložile v pripravo vsebin in kakšen je pravzaprav njihov osebni stil. Katja, Lana in Lepa Afna
so pozorne na to, kakšno ozadje si pripravijo za snemanje. Njihove sobe so minimalistično
opremljene ter pospravljene. Katja večkrat snema v sobi, kjer lahko vidimo samo sedežno
garnituro bele barve, pred njo pa mizo z izdelki. Lepa Afna si je za potrebe snemanja ustvarila
lepotni studio z vsemi pripomočki ter skodelico, na kateri piše Lepa Afna, to pa pozitivno
vpliva na gledalčevo izkušnjo. Na Nikinem blogu lahko zasledimo veliko barvnih in
kvalitetno posnetih fotografij, takšna pa je tudi spletna stran Katje Grudnik in Lane Spital.
Njihove pisave so berljive. Besedila so zapisana v črni barvi na beli podlagi, tako da vsebina
bolj izstopa. Vse štiri so tako v videih kot tudi na fotografijah naličene in oblečene po zadnjih
modnih trendih. Pri stilu govora in pisanja smo opazovali predvsem, kakšne besede izbirajo,
da bi kar najbolje predstavile ter približale izdelke svojim sledilcem. Potrebno je poudariti, da
so tako Katja kot tudi Lepa Afna in Lana Spital v videih vedno nasmejane in polne energije.
Govorijo sproščeno, uporabljajo veliko angleških izrazov in terminologije s področja lepotne
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industrije, saj tako pokažejo, da imajo veliko znanja. Kljub temu da lahko pri vsaki slišimo
narečne besede v govoru, jih dobro razumemo. Zanimivo je, da vse štiri mnenjske voditeljice
tako pri govoru kot pri pisanju uporabljajo 2. osebno ednine. S tem dajo gledalcu/bralcu
občutek, da ga neposredno nagovarjajo oziroma želijo z njim vzpostaviti dialog.
Sprožilec radovednosti
Zadnji element kredibilnosti in način vpliva, ki smo ga preučevali je sprožilec radovednosti.
Tukaj smo predvsem pregledovali naslove/podnaslove videov in besedne zveze v
govoru/besedilu, ki bi sledilce spodbudile k gledanju oziroma branju. Lana je na svojem blogu
v enem izmed zapisov začela z vprašanjem: ''Si vedela, da lahko svoje lase tako rekoč
‘natreniraš’, da se ne bodo več toliko mastili? Noro, kajne?'' V videu na Youtubu pa je
sledilcem v uvodu povedala, da bodo skupaj z njo preizkusili novo paleto za ličenje in
ocenili, ali je vredna nakupa. Gledalcu se zdi, kot da sodeluje pri testiranju izdelka in ima
stransko vlogo v njenem procesu ustvarjanja. Nika Veger je svoj zapis na blogu začela z
vprašanjem: ''Imaš občutek, da že vse življenje puder uporabljaš napačno?'' V drugi objavi,
kjer lahko najdemo primerjavo suhih olj, pa je na začetku izrazila dobrodošlico vsem bralcem
in jih povabila na lepotni dvoboj med različnimi znamkami.
7.3.7 Povzetek analize
Skozi analizo načinov vpliva mnenjskih voditeljic na nakupne odločitve potrošnikov, smo
ugotovili, da vse blogerke in vlogerke, ki smo jih preučevali, upoštevajo in sledijo
predstavljenim teoretsko podprtim elementom. Te elemente bi lahko povezali tudi s petimi
atributi, ki po mnenju Frebergove in ostalih (2011, v Forbes, 2016) vplivajo na to, da
postanejo v očeh sledilcev všečni in vredni zaupanja. Kot smo že zapisali v teoretičnem delu,
so to produktivnost, komunikativnost, ambicioznost, znanje ter zbranost. Vseh pet naštetih
atributov se povezuje z elementi, ki smo jih vključili v analizo, zato lahko vse štiri mnenjske
voditeljice opišemo tudi kot produktivne, komunikativne in ambiciozne posameznice, z
znanjem in osredotočenimi vsebinami.
Pri izbiranju mnenjskih voditeljic smo se namerno odločili, da bomo preučili Lano Spital in
Katjo Grudnik, ki pišeta blog in snemata videe. Želeli smo vključiti tudi Niko Veger, ki piše
samo blog in Lepo Afno, ki deluje izključno samo na Youtubu, saj smo želeli ugotoviti, ali se
načini vpliva razlikujejo med različnimi kanali komuniciranja.
Kot sta zapisala Brown in Haynes, vpliv blogerja oziroma tudi vlogerja ne izhaja le iz dejstva,
da le ta piše blog ali snema videe, ampak iz njegovega znanja, izkušenj, statusa in nenazadnje
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tudi dela, ki ga opravlja (Brown in Hayes, 2008, str 150–154). Tako morajo pri komuniciranju
mnenjski voditelji upoštevati vse analizirane elemente, da bi dosegli želen učinek. Vsi
predstavljeni elementi se med seboj tudi prepletajo. Brez znanja bi mnenjski voditelji težko
prikazali koristnost predstavljenih izdelkov ali pa podajali natančne ter popolne informacije
ter tako dokazali kredibilnost. Prav tako v primeru, da se ne bi ozirali na želje in potrebe
potrošnikov ter z njimi vzpostavili dialoga, bi se z njimi težje poistovetili. Zaradi prepletanja
elementov, so mnenjske voditeljice pozorne na to, da oblikujejo integrirana sporočila za oba
kanala, spletno stran ter Youtube. V našem primeru sta to Lana Spital in Katja Grudnik. Pri
vseh štirih blogerkah in vlogerkah lahko opazimo konsistentnost v njihovem komuniciranju,
kar je pomembno za njihove sledilce, saj lahko tako vedo, da bodo njihove vsebine kvalitetno
pripravljene, hkrati pa poudarjajo tudi to, da so odprte za izboljšave, predloge ter sveže ideje.
Njihovi videi in zapisi na blogih so strukturirani na način, da bralca/gledalca jasno vodijo
skozi vsebino. Osredotočene so na področje in izdelek, ki ga predstavljajo in ne skačejo iz ene
teme na drugo. Vse štiri dajejo velik poudarek na izkazovanju pripadnosti določenim
znamkam, nekatere med njimi so tudi ambasadorke in to jasno povedo, kar pozitivno vpliva
na sledilce in njihovo lažjo odločitev pri izbiri izdelkov. Vlogerke potrošnike pritegnejo s
kvalitetno posnetimi in urejenimi videi, glasbeno podlago ter ozadjem, ki je minimilastično
urejeno in nežnih barv. Blogerke estetski videz spletne strani dopolnjujejo s fotografijami
živahnih barv ter izbiro pisave. V njihovem govoru in pisanju zasledimo veliko terminoloških
izrazov iz lepotne industrije, kar nakazuje na to, da so o tem področju dobro podučene.
Zanimivo je to, da na Youtubu in blogu uporabljajo 2. osebno ednine, kar kaže na to, da si
želijo ustvariti sproščen, prijateljski odnos s svojimi sledilci. Svojo sproščenost in samozavest
kažejo tudi s samo govorico telesa in obrazno mimiko. Tako Katja kot tudi Lana in Lepa Afna
so v vseh videih nasmejane in polne energije, njihove roke pa so vedno odprte. Vse izdelke
pokažejo in približajo kameri, tako da gledalci dobijo občutek, kako dejansko izgledajo. Nika
korake ličenja ali pa druge postopke fotografira in tako izkušnjo prilagodi svojemu kanalu.
Po številu naročnikov in ogledov na Youtubu prevladuje Lepa Afna, ki v primerjavi z Lano
Spital in Katjo Grudnik tudi najpogosteje objavlja videe. V enem izmed videov je omenila, da
je pripravila kolekcijo šolskih potrebščin za svoje sledilce, ki jih je poimenovala Afnice. Iz
tega je razvidno, da se Lepa Afna zaveda, kdo so njena ciljna skupina in da lahko z dodatnimi
aktivnostmi še v večji meri vpliva na njih.
Zanimiva ugotovitev je tudi, da ne glede na akademsko ozadje vseh mnenjskih voditeljic,
sledilci še vedno iščejo informacije in nasvete pri vseh štirih, kar smo opazili tudi v
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komentarjih. Primer je Lepa Afna, katere poklicne usmeritve ne poznamo natančno, pa vendar
ima na Youtubu največ naročnikov. Odziv sledilcev na objave smo prav tako spremljali skozi
komentarje, ki so v večini pozitivni. Najdemo lahko predloge, nove ideje in pohvale, ki se
nanašajo tako na vsebino kot tudi na mnenjske voditeljice. Tukaj se kaže parasocialna
interakcija med potrošniki in mnenjski voditelji, ki smo jo raziskali v teoretičnem delu, saj
lahko v komentarjih opazimo tudi, da imajo sledilci podobne interese, želje in prepričanja.
Mnenjske voditeljice jih karakterno privlačijo in si želijo še več njihovih vsebin.
Na podlagi analize lahko zaključimo, da morajo mnenjski voditelji pri svojem komuniciranju
upoštevati, integrirati ter vključiti vse izpostavljene elemente v naši nalogi, da bi pustili
pozitiven vpliv pri potrošnikih, jim pomagali pri nakupnih odločitvah in gradili na
prepoznavnosti znamk s področja lepote. Načini vpliva in ocenjene karakteristike se v večini
elementov ne razlikujejo med ustvarjanjem na Youtubu ali pisanju na blogu. Estetski videz in
način strukturiranja informacij zahtevata pri kreiranju vsebin za blog drugačne usmeritve kot
na Youtubu, saj je tukaj potrebno poskrbeti za primerno izbiro fotografij, tipografije in izgled
spletne strani.
Pomankljivosti opravljene kvalitativne analize se kažejo predvsem v tem, da v Sloveniji malo
število mnenjskih voditeljic na področju lepote obenem ustvarja videe tako na Youtubu kot
tudi piše blog in bi za bolj konkretne rezultate ter boljšo primerjavo potrebovali še kakšno
dodatno vlogerko/blogerko. Vse štiri mnenjske voditeljice, ki smo jih vključili v študijo
primera, so zelo aktivne na družbenih omrežjih kot sta Facebook in Instagram, zato tudi tam
pustijo velik vpliv na svoje sledilce. Načinov vpliva na družbenih omrežij nismo morali
vključiti v analizo, saj nismo našle ustrezne teoretske podlage. Manko opazimo tudi na
pomanjkanju literature (predvsem slovenske) s področja mnenjskih voditeljev in njihove
vključitve v tržno komuniciranje.
V tabelo 7.1 smo za boljši pregled vključili vse načine vpliva in karakteristike zapisali, ali se
pojavljajo pri vseh štirih mnenjskih voditeljicah ter pri vsakem elementu dodali še primer.
Več primerov lahko najdemo v prilogi B.
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Tabela 7.1.: Načini vpliva in karakteristike
Načini

vpliva

karkateristike

in Element
Primer/ Opomba
prisoten pri
vseh štirih
mnenj. vod.
(da/ne)

Samozavest

Da

Znanje

Da

''Tko da poleti potrebujemo bebe kremo, ampak
zdej bom dale tole podlago. (Dve podlagi drži v
rokah.) Zdej, da bo res držal, bomo zbrale tole
mat podlago. Tale podlaga je res primerna, za
tiste s mastno kožo. Jst mam to značilno Tcono, kar pomeni, da se nažalost zelo zelo hitro
začnem svetit. ''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

Poistovetenje

Da

''Upam, da bo vsaka najdla neki zase. Jst bom
definitivno največ nosila tole rdečo šmink. Kaj
pa ve? Me zanima. Mi kr napište, pošljite
kakšno slikco na Instagramu. Me ful zanima
kako vam pašejo.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

Artikulacija

Da

''Men so šminke res všeč. Že prejšnja kolekcija
mat šmink mi je bla super, glih zato, ker so mat
in pri Bell mat šminkah je tako, da so res
lahke.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

''Ampak mene je ta tonik navdušil, ne samo
zato, ker je res antibakterijski, men se mozolji v
tem času res skoraj niso razvili. Pa sem vmes
mela izpitno obdobje, 9 izpitov v enem mesecu,
pa veste, da ni bilo najlažje. Še ena stvar je
tukaj..vonj. Ta mene čisto kupi in men osebno
diši po lubenicah.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).
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Koristnost

Da

''Jogurti so super za poletje, ker so izredno
lahkotni in se hitro vpijejo. Tudi nasploh
delujejo osvežujoče in zame so res popoln
posladek po tuširanju.
Mislim, da bodo super tudi za kakšne opekline
na morju, ker delujejo izjemno hladilno!''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

geografska

Da

Ime in lokacija zapisana na spletni strani pod
zavihek O meni.

Kvalifikacije/sledljivost

Ne

Št. ogledov, št. naročnikov in št. všečkov lahko
vidimo na njihovem Youtube kanalu, na blogu
tega ne moremo spremljati.

Pripadnost znamki

Da

''Je od znamke Bell Hypoallergenic. Meni je ta
znamka zelo pri srcu. Je cenovno dostopna, tako
da sem v bistvu res ponosna ambasadorka od
Bell-a.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

Povezave do drugi Da
spletnih strani/blogov

Opis pod videom: ''Uporabila sem le izdelke
znamke Bell HypoAllergenic, ki jih lahko
kupite v Tuš drogerijah, Nami, Maxiju in preko
spleta
na
njihovi
spletni
strani
www.bodizenska.si''.
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

Navedene kompetence

Kompetence navedene na spletnih straneh

Kredibilnost
Ime
in
lokacija

Ne

blogerk.
Pretekle

izkušnje

in Da

navezovanje na njih

Predsodki

Ne

''Ni hujšega kot to, da hitiš na sestanek in si
zjutraj lakiraš nohte – ker pač z okrušenim
lakom na nohtih ne moreš pred beauty
naročnika in potem se ti vse skupaj spacka že
ko se obuvaš in zaklepaš stanovanje.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).
Nismo zasledili.
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Osebna
prepričanja/Mnenje

Da

''Vesela sem, ker se mi zdi to tak luksuz, da
lahko uporabljam takšno kozmetiko, ki je čisto
posebna in prihaja iz daljnih krajev in seveda ni
iz velike tovarne, ampak jo delajo ročno.''
Vir: Katja Grudnik (Blogvivalavida, 30. april).

Preference

Da

''Pozimi mam jst osebno rajši, če so šminke bolj
vlažilne, kot pa mat, ker je že tako mraz in je
res fino, da ti navlaži ustnice, da preveč ne
razpokajo.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

Popolnost
informacij/točnost/
natančnost

Da

''Ta čistilni gel je zelo naraven, tako skoraj nima
vonja oz. je zelo tak medicinski, čisto tak
poseben vonj.Nič ni močen, tako da še posebej
za tiste, npr. nosečnice, ki nimajo rade močnih
vonje, jim res priporočam ta gel. Gel deluje zelo
antibakterijsko, tako da vbistvu že s to osnovno
nego, ko si odstraniš make-up, poskrbiš zato, da
je koža razkužena.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

Spremljanje trendov

Da

''Po nešteto slikah The Ordinary izdelkov na
Instagramu, prebranih objav blogerskih
prijateljic, sem se tudi jaz odločila da je čas, da
preizkusim izdelke te znamke.Zakaj so tako
popularni? ''
Vir:
Katja
Grudnik(Blogvivalavida,
22.september)

Ujemanje s
potrebami/željami
uporabnikov

Da

''Kot lahko vidim imate primerjave različnih a
hkrati podobnih produktov zelo rade, zato sem
se odločila – da še enkrat naredim primerjavo
meni ljubih korektorjev.''
Vir: Katja Grudnik (Blogvivalavida, 28.maj).

Estetski videz
(tipografija, izbira
pisave, ozadje)

Da

Ozadje v videih belo, ponavadi sedi na beli
sedežni. Dobra svetloba in kvalitetno posneto.
Pisava je primerna, razločno lahko beremo
zapise. Smiselno urejeno.

Stil pisanja, stil govora

/

Stil pisanja in govora je zelo sproščen. Veliko
angleških izrazov. Vse večinoma govorijo in
pišejo v 2. osebni ednine.
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Sprožilec radovednosti

Da

''Živjo punce! Prav lepo pozdravljene. Danes se
vam pripravila tak malo bolj večeren poletni
look. Jst bi ta look nosila, ko bi šla zvečer vn
žurat, ko bi šla na kakšno večerjo, na kakšen
coctail s puncami.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).

Komunikacija s sledilci Da
(+ komentarji)

Komentar sledilke:
''Zivjo. Jaz imam dve paletki, prvo Rose gold
veliko paleto in pa eno manjso, najnovejso
Gems paletko. Sencila so res super, ta manjsa
verzija je nora, saj so v njej same bleščičke! Bi
pa želela imeti v svoji zbirki še kakšno šminko.''
Vir: Katja Grudnik (Youtube, b. d.).
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8 ZAKLJUČEK

Na začetku pisanja diplomskega dela smo si zastavili vprašanje, s kakšnimi načini mnenjski
voditelji vplivajo na nakup kozmetičnih izdelkov. Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, smo
se v prvem delu lotili pregleda literature, kjer smo najprej predstavili teorijo družbenega
vpliva, s katero lahko bolje razumemo pojav mnenjskih voditeljev. Nadaljevali smo z vlogo
mnenjskih voditeljev in govoric v tržnem komuniciranju, ki opisujejo neformalno
komuniciranje med potrošniki z namenom promoviranja znamk in storitev. Želeli smo
raziskati tudi pojav parasocialne interakcije na družbenih omrežjih ter vpliv bloganja in
vloganja. Predstavili smo trenutno situacijo v industriji lepotnih izdelkov, kjer lahko tako kot
na ostalih področjih, tudi tukaj opazimo vse večji vpliv digitalizacije. Teoretični del smo
zaključili z opisi karakteristkih in načinov vpliva, ki smo jih kasneje vključili v empirični del.
V drugem delu smo opravili analizo s pomočjo kvantitativne metode. Najprej smo zapisali
transkripte Youtube videov slovenskih vlogerk, potem smo pregledali še objave blogerk na
njihovih spletnih straneh. Vse opazovane elemente smo zbrali v tabeli. Opazovali smo
pogostost pojavljanja in k temu dodali še primere. Analizo smo podkrepili s teorijo, ki smo jo
predstavili v prvem delu.
Ugotovili smo, da mnenjske voditeljice, ki delujejo na lepotnem področju, namenijo veliko
pozornosti strukturi svojih sporočil in tudi temu, kako se predstavijo ter kažejo svoj osebni
stil, saj želijo, da bi jih sledilci zaznavali kot kredibilne in profesionalne posameznice, hkrati
pa želijo sledilcem pokazati, da so tudi one potrošniki s svojimi prepričanji, željami in
potrebami ter da niso vedno zadovoljne z izdelki, ki jih predstavijo. To kaže na njihovo
odkritost in iskrenost, kar pusti pozitiven vtis na potrošnike. Prav tako se v vsaki objavi
trudijo graditi prijateljski odnos s svojimi gledalci in bralci ter jih spodbujati k njihovemu
odzivu. Pri komuniciranju so konsistentne in oblikujejo integrirana sporočila tako za Youtube
kot tudi za ostale spletne strani. Na nakupno odločitev potrošnikov vplivajo tudi s
sodelovanjem z znamkami, in sicer tako da postanejo njihove ambasadorke, jih v videu ali
blogu večkrat omenijo, pripravijo oceno njihovih izdelkov ali pa se dogovorijo za
sponzorirane objave.
Diplomsko delo ponuja podlago za morebitna nadaljnja raziskovanja, saj bi lahko s pomočjo
kvantitativnih metod izmerili vpliv mnenjskih voditeljev na določeno ciljno skupino, na
primer pri ženskah starih od 18 do 25 let. Predstavljene načine vpliva in karakteristike pa bi
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lahko opazovali tudi pri mnenjskih voditeljih, ki delujejo na drugih področjih, kot so moda,
tehnologija in prehrana.
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PRILOGE
Priloga A: Youtube- video transkripti
Priloga A.1:
Lana Spital – Na testu (Revolution X Imogenation Paleta) – 6.9.2018, 2.165 ogledov, 110
všečkov
Helou, vse ki ste prvič z mano, sem Lana, vse, ki pa ste se vrnile nazaj, welcome back! Torej
danes imamo za vas pripravljen en fajn video. Skupaj bomo testirale, naredle make up look in
vidle če je ta izdelek vreden nakupa. Govorim o novi kolekciji Imogenation od Make up
Revolution. Kot vidite imam samo učke gole, vse ostalo je nareto. Tako da bomo skupaj
naredle en hud odštekan look s to paletko (pomaha s paletko v roki), tako da bomo vidle kako
se senčke obnašajo in nanašjo s pomočjo čopiča. Ne vem kaj čakamo, dejmo kr začet. Najprej
ko sem pogledala paletko, me je čisto očarala. Česa takega še nismo vidli, gre za tako
vijoličasto, rozasto, zeleno barvo, se barve kr prelivajo med sabo. Ima tak metalic finiš.
Deluje kr tak konkretna, ima neko težo, in npr. Tale ko odpreš, zgleda kr kvalitetno in
konkretno. Glavna zvezda je pa itak palekta, ko jo odpreš in noter zagledaš te prečudovite
barve. Takoj ko sem odprla sem vidla, da ma malo drugačno razdelitev senčil, da ma na
primer 8 senčk tuki (pokaže eno stran), 8 senčk tuki (pokaže drugo stran) in 4 senčke na
sredini (pokaže na sredino) in to so malo nevtralne senčke, ki so vbistvu malo večje in so
odlična taka tranzicijska ličila. Za vse, ki ne veste kaj tranzicijsko ličilo pomeni, to je neka
nevtralna barva, ki si jo damo na veko, preden začnemo nanašati druga senčila, zato da se
potem ta senčila lepše zabrišejo, da vse skupaj zgleda tak lepo mehko zabrisano. To so
popolne barve za ustvarjanje takšnih stvari, to so vbistvu osnove za podlage. Gremo zdaj na to
strano, kot vidite so res take bolj uštikane svetle senčke, na drugi strani so bolj umirjene,
temnejše senčke. Če pogledaš drugo stran, grejo vse barve res skupaj. Lahk delaš tako dnevne
kot večerne looke, lahko take čisto nevtralne, lahko čisto uštekane, ker majo take barve, ko jih
v drugih paletkah ni. Upam, da so senčila fajn pigmentirana, ker so mi barve res noro všeč. V
tem času, je Revolution prišel še z eno novo paletko, pri kateri so sodelovali z nemško
blogerko Kisu. Njena paletka zgleda takole...eni pravijo, da sta si zelo podobne in sta tudi ob
podobnem času prišle ven, ampak jst bi rekla da nista tolk. Tale (pokaže na drugo paletko) ma
več temnejših odtenkov in je bolj primerna za take smoky eyes, dark looks. Na tej pa
prevladujejo te tople barve, jesen se že voha v njej, bo perfektna za jesenske looke. Komaj
čakam, da jo bom preizkusila. Dejmo kr preizkusit, kaka je pigmentacija in kako se bodo
senčke obnašale. Takoj ko odpreš paletko, ti pade v oči ta modra, nežno pastelno modra barva
(pokaže na senčilo), mene vbistvu ful spominja na tisti sladoled iz otroštva modro nebo, sem
ga skos jedla. (Si nanese malo senčila na roko in pokaže gledalcu). Okej zanimivo je. Kot
vidite, sem jaz mislila, da bo to bolj modro prišlo, ampak potem ko naneseš na kožo, izgleda
bolj sivkasto metalic barva, bi jst rekla, škoda da ni tak fejst modra, kot zgleda na paletki.
Ampak naredi tak lep šimrast učinek. (Nanese na roko drugo barvo.) Dejmo zdej to roza. Evo
in še ta metalic oranžna, tako izgledajo skupaj te barve. Gremo zdaj pogledat še mat senčke.
Takoj ko jih nanesem na prst, čutim, da so fajn žametne oz. majo fajn kremno formulacijo,
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kot bi bile malo maslene. Včasih se zgodi, da so ful suhe in se drobijo. Ko se zgodi, da so
senčke take kremne in maslene, pomeni, da so tudi fajn pigmentirane. (Nanese na drugo roko
še drugi barvi.) Uuuuuu, me like it. Zanimivo je, da… okej dejmo še drugo barvo. Okej tudi
fajn pigmentirano. Evo takole zgleda druga barva. Te so dobro pigmentirane. Zanimivo je ker
pri vsaki paletki rečem, da so mi šimraste bolj všeč, ker so bolj pigmentirane. Ampak tukaj
sem dobila vtis, da so mat senčke bolj pigmentirane. Zdej me zanima, kako se bo vse skupaj
zabrisovalo in vse skupaj zgledalo na vekah. Ampak dejmo si pogledat najprej vse swatche
vseh teh senčk na paleti. (Vse barve senčil pokaže na roki, prikazano kot barvna paleta.) (Se
prične ličiti ... narejen voiceover.) S čopičem za zabrisovanje sem najprej na očesni pregib
veke s takimi krožnimi in daljšimi gibi zabrisala to senčko. Res sem poskrbela, da so vsi
robovi dobro zabrisani in da nastanejo taki mehki prehodi. Zdaj pa s tem manjšim ploščatim
čopičem tole senčko nanesem na center veke in jo lepo lepo zabrišem v center te oranžne
senčke. Zdej pa vzamem enak čopič in tole frosty rozasto senčko in jo nanesem na notranjo
tretjino učke. Potem na spodnjo veko nanesem tole nevtralno senčko, da bo vse skupaj malo
bolj povezano in na notranjo stran očesa nanesem še tole frosty senčko. Na trepalnice
nanesem še svojo najljubšo maskaro. Tole je zdaj končan look. Upam da vam je všeč. Je res
poln svežine, primeren zdaj za poletje. Senčka so super pigmentirana, se dobro nanesejo in
tudi lepo zabrišejo. Nastane lepa enakomerna pigmentiranost. Kar je primerno tudi za tiste, ki
niste vešče tega nanašanja senčil in nimate toliko kilometrin za sabo. S to paletko boste to
naredile hitro in enostavno. Kar se pa tiče šimrastih senčk pa žal niso tako pigmentirana, ko
jih nanašamo s prstom. Njihov nanos bo veliko boljši in bolj enakomeren s pomočjo
ploščatega čopiča. Upam, da vam je bil ta first impression všeč in v pomoč in da ste zvedle
kaj novega o paletki. Obvezno mi spodaj v komentar napišite, kateri izdelek bi želele videti v
takšnih videjih. Ful sem vedno vesela vaših predlogov. Ne se pozabit naročit na moj Youtube
kanal, kjer boste lahko vedno videle takšen videjo in sledit moj instagram, kjer redno
objavljam vodiče in inspiracije za vaše vsakodnevne make-upe. Punce lepo se imejte in kot
vedno, se vidimo naslednjič. Čao Čao (Pomaha v kamero). (Na koncu napis Oglej si moj
zadnji video in email naslov ter imena profilov iz družbenih omrežij).
Lana Spital- Oblikovanje Obrvi z MILOM???! – 9.8.2018, 3.222 ogledov, 154 všečkov
Dobrodošle na mojem kanalu. Sem Lana, če ste prvič tukaj. Vsi ostali, ki pa ste že redni tukaj,
welcome back!! Poglejte moj obraz, a je nekaj čudnega na njem. Nekaj manjka! Če mislite
moje obrvi… Lana brez urejenih obrvi si, mam jih no ampak nimam zarisanih. In danes bomo
delale to na čisto poseben način. Tako kot so jih včasih oblikovali v Hollywood-u s pomočjo
ene take tablice mila (pomaha z milom v roki). Oblikovanje obrvi s pomočjo mila je meni ful
všeč. Ne vem zakaj še nisem to prej govorila. Je čisto enostavno, vsak ma doma eno tablico
mila. In zdej vam bom tudi jst pokazala kako to doma hitro in enostavno naredite. To bo
postal vaš najljubši način oblikovanja obrvi, boste vidle. Se zdelo dobro obnese, še posebej če
ste take kot jst, imam zelo redke in dolge dlake in ko malo veter zapiha, gre to vse z vetrom
malo sem in malo tja. Na koncu je vse to razkuštrano. To pa naredi vse skupaj zelo urejeno.
Na tržišču obstajajo zelo dobri geli za urejanje obrvi, Lana zakaj jih ne kupiš? Ja obstajajo, ja
jih imam ampak nisem še našla enega, ki bi mi vse skupaj tako lepo zafiksiral. Definitivno
priporočam, da tole preizkusite. Dejmo pogledat kako lahko to naredite. Evo še malo od bližje
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(kamero približa obrazu) ...vse, kar potrebujete je itak tablica mila. Zdej kako milo izbrati, jst
ponavadi vzamem kr kako iz kakega hotela, ko sma kje z Tadejem, al pa kjerkoli, lahko to
kupite. So zelo ugodna ta mila, tako da enega boste ziher našle. In pa tole ščetko (jo drži v
roki), ki je dejansko namenjena oblikovanju obrvi, lahko pa vzamete tudi staro maskaro, ki je
ne uporabljate več. Krtačko umijete in uporabljate. Ni treba preveč komplicirat. In kaj morate
vse narediti pri temu oblikovanju obrvi...evo vzet samo takle kozarec vode in tole ščetko pod
vodo zmočit (sproti demonstrita). Potem vzamete milo in s ščetko začnete takole drgnit po
milu. To delate tok časa, da bote doble takole debelo penasto stvar na tej ščetki (ščetko in milo
približa kameri, pred obraz). In zdaj ko je ta ščetka polna mila, bomo šle preprosto čez naše
dlačice čez obrvi in jih oblikovale na takšen način, kot bi same želele, da bi stale čez dan (gre
s ščetko čez obrvi). Milo se bo potem posušilo na dlačicah in bo res poskrbelo, da se bodo te
obdržale na mestu. Zdej kaj jst tu rada naredim je, da s ščetko močeneje pritisnem in res lepo
pritisnemo. Jst jih kr rada sama počešem ob kožo, da ne stojijo stran ampak so lepo
oblikovane ob koži. To delamo tako dolgo, dokler ne pokrijemo vse dlačice in dobimo tisto
naravno obliko obrvi, kot jo želimo met, ki bo super osnova za kasnejše zarisovanje. Vem, da
se to oblikovanje z milom ful čudno sliši, ampak dejansko deluje. Na začetku boste meli tak
občutek...nekaj imam na obrvi, ampak definitivno deluje boljše kot kateri drugi fiksator in
všeč mi je, ker ni preveč debel. Nekateri fiksatorji oz. geli, ki jih nanesemo, dlačice skupaj
sprimejo, ker so mokri in vse to skupaj čudno drži. Maš tak čudni občutek...da ni to to.
Ampak tole z milom je pa res super in naj vas ne bo strah, milo se potem posuši in se
dejansko ne vidi. Morete samo pazit, da ščetka ni fejst mokra in da res dobro dobite to milo na
ščetko. Sem pa poskušala z različnimi mili in ni bilo nikakrnšega problema, tako da pri vas
tudi ne bo. Zdaj pa je na vrsti že zarisovanje. Ja tako hitro je okoli...ko si vse skupaj
zafiksiram z milom, počakam kako minutko, da se vse skupaj zasuši in vse skupaj lepo drži.
Tukaj bom za zarisovanje bom danes uporabila Brow Paint od Revolution Pro. O njej sem že
govorila. Vedno jo rada uporabljam. Všeč mi je, ker je vbistvu gel in je mal bolj obstojen in je
tudi ta gel mal bolj suh in ja zarisovanje boljše in zgleda bolj naravno. To je meni pomembno,
da moje obrvi izgledajo naravno. Ene so tiste Instagram obrvi, ki na slikah zgledajo hudo,
hudo, hudo, potem pa ko pogledaš v živo, pa vidiš da je tak, ko da bi si z markerjem zabrisal
obrv. Ni tistega naravnega občutka. To boste najbolje dosegle z gelom oz. barvico ali pa
senčil. Ampak danes si bomo pomagale s tem...in uporabile pristrani prirezan čopič (približa
kameri), s katerim boste lahko hitro in enostavno zarisale dlačice. Takole pol jst hitro samo s
čopičem po gelu (s čopičem pomaže po gelu). Če se potite, tele geli v lončku so najboljši. In
kaj jst nardim, ker se radi zelo hitro posušijo...da mi ga ni treba vedno zapirat nazaj, ker to je
malo nadležno delo. Če vidite mojo mizo, ga položim dol in ne pride toliko zraka noter
(pokaže na roki). En trik, ki ga naredite, da se izdelek ne bo tako hitro izsušil. Sama bom
najprej račela zarisovat repek oz. zadnji del moje obrvi. Vedno mam jst tak postopek. In tu
mam zelo podoben sistem, kot v tistem videu Kako zarisati popolen eyeliner……. če ste vidle
si jaz pomagam s prstom na mojem obrazu….ga fiskiram in to naredim čisto nežno, da ne bi
poškodovali roke. Vidite imam mezinček gor in dlačice zarisujem z zelo nežnimi in tankimi
potegi. Zdej tukaj se ne bom ful poglobila … zdej bom počasi zarisala celo obrv. Če pa želite
videti res tak podroben tutorial o zarisovanju obrvi, pa mi dejte spodaj sporočit oz.všečkat ta
video, pa bomo to naredili. In vidite obrvi so končane! Kot vidite so to zelo “simple” zadeve,
ampak boste potem videle, da res deluje in se obrvi in dlačice res lepo obstanejo. Zdej če
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lahko uporabiš tekoče milo? Ne, žal ne bo šlo. Samo s trdim milom in pa tako ščetko, ki jo
malo zmočiš in narediš. Tukaj je mogoče zgledal majo dolgotrajen postopek, ampak verjemite
mi, zjutraj ko boste to delale med službo ali pa šolo, bote vidle, da res res res hitro to naredite
in ste konec v 1 minuti. Za vse, ki se sprašujete ... okej Lana, ampak moram jst to vedno
oblikovat in to potem še oblikovat. Odgovor je ne ... če si zadovoljna s svojo obliko in želiš
samo malo ukrotit dlačice in dosežti nek urejen videz, lahko narediš samo postopek
oblikovanja z milom, počakaš, da se posuši in si pripravljena na dan. Tak da res, tuki ni
nobenega kompliciranja. Dejte same preizkusit, če je pa že katera slučajno, dejte spodaj v
komentar napisat in ja upam, da vam je bil ta video všeč in če mate katerokoli vprašanje, dejte
spodaj napisat in vam bom z veseljem odgovorila. Kot vedno, dejte me spremljat na mojih
socialnih omrežjih in če se še niste, se dejte naročit na ta kanal, da boste vedno lahko take
videje videli med prvimi. Punce lepo se imetje. Upam, da se ne topite v tej vročini ko jst. Se
vidimo naslednjič! (Pošlje lupčka v kamero). (Na koncu email naslov in imena profilov
družbenih omrežjih)
Lana Spital – Hitro skodrani lasje – 13.3.2018, 5.947 ogledov, 159 všečkov
Živjo punce! V današnjem videu bomo spet kodrale naše lase, ampak tokrat z enim drugim
pripomočkom, ki ga verjetno mariskatera od vas še ni vidla. Pred nekaj tedni sem dobila tale
(drži kodralnik v roki) Style curl od Phillips-a. Najprej ko sem ga videla, verjetno tak ko vi
zdaj … kaj je zdaj to?! Vse smo vajene tistih paličnih kodralnikov. Videla sem že tudi tiste
kodralnike, ki vbistvu potegnejo las (pokaže z rokami) in potem navijejo in potem spustijo in
kodri tako čudno stojijo. Sem vedno malo skeptična glede takih stvari. Kaj pa potem, ko se
lasi noter navijejo in potem se ne morejo odplesti in pol se lahko posloviš od svojih las, ker ti
jih lahko zažge. Ko sem najprej to dobila, sem bila ful skeptična. Itak ful čudno zgleda...sori,
nisem še karkoli takega vidla. Amm ... sem rekla okej, kak bo spet to...nekak se noter navija.
Izgleda ful šmeksi, ampak dejansko nekaj kar še na našem tržišču nisem zasledila in na
začetku priznam, me je bilo to malo strah preizkusiti. Ampak punce, ko sem tisti prvi koder
nardila, sem bila … a se hecaš! Kje je bilo to prej v mojemu življenju! Take lepe kodre nardi,
brez kakršnega koli truda...sama sem se že večkrat opekla tudi na kodralnikih. Tu je fajn, ker
je vse okoli plastika, ki ščiti to palčko, ki je na sredini (pokaže na kodralniku). Ne bo opeklo
tvojega obraza. Lahko greš res do korenin svojih las, potem jih lahko res skodraš od korena
do konjic. Sistem zgleda najprej ful kompliciran, ampak je ful na izi. Tudi sem se znebila
tistega straha, ker sem misla, da se bodo lasi zapletli noter in se lahko vse skupaj samo odtrga
od vročine. Skratka ne, pri tem se to ne bo naredilo. Res je ful na izi. Na začetku ko dobiš
misliš, da tega ne boš obvladal, ampak ko parkrat preizkusiš, dobiš tole v malem prstu. Z njim
lahko narediš čisto sproščene...take “beachy waves”, al pa tiste malo bolj napete, malo bolj
glamurozne kodre. Lahko nastaviš tudi temperaturo, torej koliko časa se bojo vrteli kodri.
Všeč mi je, ker lahko nastaviš ali se bodo kodri vrteli vstran od obraza, ali pa k obrazu.
Likalnik je prižgan. To veš, ko vidiš da začne taka lučka tukaj svetit (pokaže na kodralniku).
Zdej sama sem si izbrala 210 stopinj, kar je najvišje. Lahko izbiraš med 170 ali 190. Jst rabim
malo tako heavy duty stvar, ker so moji lasi tako slama in se drugače nič ne obdrži. Lahko
izbiraš me 8, 10 sekund, zdej odvisno od tega kako močen koder ti nardi. Najmanj sekund ti
bo naredilo res tiste beachy waves, jst sem zbrala 10 sekund, torej lih nekaj vmes, da bo malo
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skodrano in ne preveč in ne premalo. Lahko izbiraš tudi stran na katero se vrti, torej vstran od
obraza ali k obrazu. Na lase sem si že nanesla sprej za toplotno obdelovanje las in pa res
moramo poskrbeti, da so vsi dobro razčesani. Torej, da niso kje zavozalni. Da mamo res take
lepe razčesane lase. In potem bom tako jst nad ušesom nardila (pokaže na lasih) en tak
razporek in moje lase razdelila. Tukaj imam spodnji del las. To pomeni, da pri kodranju ne
vzamemo prevelikih pramenov, da bo najlažje in najlepše skodran. Evo takle ga vzamemo. Ta
krtača je zdaj na 210 stopinj in kot vidite jo lahko prislanjam na obraz (se dotakne obraza s
kodralnikom) in se ne bom nič opekla. Ta las preprosto dam noter in stisnem spodaj gumbek
(da pramen v kodralnik in počaka, da se navije). Počakam do prvega piska… in ko tako hitro
zapiska, dam dol in že imamo lep koder. A vidite kako enostavno je??! Res brez heca!
Dejansko je noro uporabno in ful hitro nardiš. Še zraven piska, da točno veš kdaj odstranit in
je ful varno...tak da res je enostavno za uporabo. Tak da punce, res brez heca, jst sem nad tem
čisto navdušena. Gremo naprej na naslednji las (vzame drug pramen in ga položi v kodralnik),
imam 210 stopinj in 10 sekund. Lahko prislonim čisto do lasišča in zavijem. Počakam, da
neha piskat. Torej ko 3x zapiska, je las nakodran (čaka na pisk). Pustiš in čao mia…je
skodrano! Lahko vzamete tudi malo ožje ali pa malo debelejše lase, ampak ne smemo preveč
debeljših pramen vzet, ker potem ne bo moglo tak fajn nakodrat. Ampak kot sem rekla, lejte
kako v trenutku in res brez brez brez heca, res je zelo enostavno. Evo zdaj na zgornjih
pramenih, js rada dama namesto na 10 sekund, na 8 sekund in to bo naredilo take malo manjše
kodre, zato ker imam rada bolj sproščeno na vrhu in da gre spodaj v več volumna. Evo zdaj
sem samo spremenila nastavitev in vzamem spet zgornji pramen las (vzame zgornji pramen
las in ga nakodra). Nimam rada, da je tu zgoraj tako navito (pokaže na zgornji del lasišča),
ampak da lepo pade. In spet bo tukaj prišel malo bolj sproščen koder in bo zgledalo bolj
naravno. A vidite? Pri zgornjih pramenih je še posebej pomembno, da res navijamo lase stran
od obraza. Tu moramo biti bolj pazljivi na nastavitev. Pri spodnjih plasteh ni bilo to tako
pomembno. Jst hočem da lasje grejo stran od obraza in nam ga bolj odprejo. Jst res nimam
rada fejst skodranih las, toliko da lepo pade. Nikoli jih ne navijam od korena do konic. Jst
začenjam tak nekje, ko se začne obrv na linji. Ne bom držala do konca ... torej do 8ih sekund,
ampak bom že prej odvila. In evo pride tak lep, čisto sproščen koder (pokaže pramen las).
Tako zdaj zgledajo moji kodrčki. Kot vidite se vse lepo skupaj drži. Preden bomo stilirali,
moramo počakati, da se lasje ohladijo, torej da niso več topli od oblikovanja. In ko s dobro
ohladijo, vzamemo svoj najljubši sprej za fiksiranje las in vse skupaj dobro pošpricam, da se
vse skupaj dobro otrdi (se pospreja po laseh). Če želite, lahko pustite vse tako kot je. Jst sama
mam rada malo bolj razčesano frizuro. Lahko to naredite s pomočjo prstov. Jst bom danes to
naredila s tem glavničkom (pokaže glavnik v kamero). Lasje so zdaj ravni, lepo skodrani lasi.
Zdaj vidite razlike med to in to stranjo (pokaže levo in desno stran glave). Meni je noro noro
noro všeč! Taki lepi naravni kodri so, ki so bili narejeni res hitro, varno je to orodje. Jst ga
trenutno obožujem. Na začetku sem mislila, da bo to še ena stvar, ki bo ležala v omari, ampak
po prvi uporabi sem videla, kako enostavno je, res ti ni treba skrbeti za čas, ker ti zapiska ko
končaš. Pa še opečti se ne moreš, ker take nerode kot sem jst, se to pogosto zgodi. To je ena
stvar, ki bo definitivno še dobro služla. Res sem ful ful ful vesela, da sem dobila to v moje
roke. Upam, da vam je bil video všeč. Če imate še kakšna vprašanja, jih napišite spoaj
(pokaže s prsti navzdol) in bom z veseljem odgovorila. Seveda, če še niste naročene na moj
Youtube kanal, se obvezno naročite, da boste med prvimi lahko videle takšne videje in ne
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pozabite mi slediti na mojih socialnih omrežjih. Punce, lepo imejte in kot vedno, se vidimo
prihodnjič. (Pomaha in pošlje lupčka v kamero; na koncu videa imena njenih profilov na
družbenih omrežij.)
Lana Spital – #8 Lana vloga – MAC spomladansko ličenje + MAC GIVEAWAY!!! –
19.4.2018; 4.378 ogledov; 622 všečkov
(Kratek uvod v video s posnetki iz trgovine z ličili MAC). Hello, hello! (Lana v svoji sobi in
nenamazana.) Evo glih sem končala z delom, zdej se pa hitr morm spravit, ker šibam v
Ljubljano, ker me čaka malo bolj drugačno popoldne kot ponavadi. Povabili so me iz MAC-a
v Ljubljani. Tam še nisem bila, tak da sem ful vesela, da bom lahko končno vidla kako zgleda
njihova trgovinica pri nas. Makeup artistka me bo namazala. Pomojem bo kaj bolj
spomladanskega. Bomo vidli, kako se bo odločila. Jst se bom čisto prepustila. Morm priznat,
da me res redkoker kdo maže, ker sem kr malo neučakana. Tako da zdaj se bom čisto
prepustila in bomo vidli, kaj bo ona meni ustvarila. Bomo definitivno pogledali njihove
pudrčke, tak da se grem hitr oblečt! Namazat se mi danes ni treba, zato ker me bojo dans tam.
Samo še črta v Ljubljano. (Naslednji kader je sneman že v trgovini MAC. Lana je tam s svojo
kamero.) Evo zdaj sem že v MAC-u. Prvič sem tu! Z mano je tudi Anja, ki mi bo danes
nardila makeup. Pridi k meni! (Povabi Anjo- umetnico ličenja, da se predstavi pred kamero.)
Ker vem, da vas vse ful zanima, sploh glede pudrov, smo se zmenile, da vam vse
predstavimo, da boste lahko iz prve roke dobile najboljše informacije. Bom danes njej
prepustila mal mojega vloga, da bo povedala kako pa kej. (Naprej govori Anja.) Jst se bom
potrudla, da vam bom lahko predstavla vse, kolikor znam. Tko da začnimo! (Spet govori
Lana) Zdej pa dej me spremenit, ker lej kako sem bela. Kr grozno mi je. Tako da bomo vidli,
kak bo lahko naredila ta makeup. Smo se pa zmenile, da danes predstavimo take malo bolj
spomladanske trende. Bomo na koncu pokazale kako pa kaj bo to vse skupaj zgledalo.(V
drugem kadru je Lana že naličena.) Evo zdej smo z Anjo naredle nov spomladanski look. To
je tak bolj večerni look. Kot vidite so take žive barve, tako da res ne bo dolgčasa! Uporabla je
kar nekaj izdelkov, tak da sem čisto navdušena, sploh nad to podlago. (Iz mize vzame puder in
ga približa kameri.) Danes je na meni uporabla tale Studio fix fluid podlago, ki je kr fejst
prekrivna, ampak naredi tako naravno polt na koži, kot lahko vidite. Tako da jst jo bom
definitivno še preizkušala še naprej. Zdej pa gremo pogledat kake vse ostale podlage še majo
tukaj in bo Anja čisto strokovno vse razložila, kako se uporabljajo, zakaj kera dobr dela, da
boste lahko vsaka našle nekaj za sebe. (Naslednji kader skupaj z Anjo- umetnico ličenja.) Tuki
sva skupaj z Anjo, ki je res stručko, strokovnjakinja...ha-ha. Na bom zdaj povedala za v bisvtu
najboljše podlage, tiste, ki jih ona najbolj priporoča, tiste, ki so potrjene s strani strank. Tudi js
jih še nisem par preizkusila, tako da me res zanima kaj bo zdaj povedala in komaj čakam, da
jih dobim v svoje roke in da jih pol itak vse sprobam. Kr šibajmo pogledat. (Naslednji kader
govori Anja in vidimo lahko polico z različnimi podlagami.) To je Studio fix fluid, ki je
primeren za kože, ki so mešane in mastne. Zelo dobra prekrivnost pa mat tekstura. Vzdržljiv!
(Lana si nanese majhen del na roko, da se vidi barva in tekstura.) (Lana sprašuje) Kaj pa za
suh tip kože bi bil? (Anja odgovori) Za suh tip kože ne, ker je preveč pudrast, kožen. Tele že
najbrž poznate. To so podlage primerne za suhe kože, za tiste, ki želite zelo lahko podlago,
tako second skin varianta. Je super za vsak makeup kufer. (Vzame drugo podlago v roko in
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približa kameri.) Z njim lahko redčite vse ostale pudre. Najboljše ga pa je nanašat s čopičem.
(Lana komentira) To je bil, kako bi rekla, moj začetni puder, ki sem ga imela od MAC-a in je
res super, če ga želite met za face, za body makeup, npr. poroke, tiste, ki imate fejst odprte
obleke, če si to daste po celem telesu, noro izgleda. Res tako lepo nardi in se ne prenaša na
oblačila, tako da brez skrbi, to je ena super stvar. Je primeren za vse tipe kože? (Anja
odgovori.) Ja tudi za vse tipe kože, tako. Še posebej za tiste, ki so zelo suhe ali pa za tiste, ki
so starejše in je pa narejen tudi na vodni osnovi. Naslednji pa je Pro Longwear, to je trenutno
moj najljubši, ker je primeren tudi za vse tipe kože in naredi en tak lep saten finiš, ne preveč
mat in ne preveč svetleč. (Anja ga vzame iz police in približa kameri.) Zelo dolgo je obstojen,
pa predvsem je primeren za vse tiste, ki imate mešan tip kože. Ampak trenutno je malo bolj
tko da suhe povrhnjice. (Lana sprašuje Anjo.) Kako se pa razlikuje s tem ta prvim, ko sva ga
pogledale. Embalaža je zelo podobna. (Anja odgovori). Studio fix fluid je res bolj primeren
za mešan, masten tip kože, dosti bolj je pudrast, tudi končni videz je bolj mat. Je pa Longwear
po mojih izkušnjah bolj obstojen. (Lana govori.) Dodatna podlaga, ki jo priporočaš je …
(Anja dopolni Lano.) Je pa Mineralize moisture foundation, tale podlagica je narejena za bolj
suh tip kože. (Vzame puder iz police in približa kameri.) Je tudi za starejše, je tudi dosti
tekoča in tudi dosti prekrivna. Finiš ma pa bolj mat oz. satenast. (Lana govori in prime drug
izdelek v roko.) Evo punce, to je pa moj najljubši izdelek od MAC-a, ki ga definitivno
priporočam. To je Fix plus. Ziher ste ga že vidle, da ga uporabljam. Je super za podlage, za
obstojnost. Res vse lepše naredi, tak da tole je moj must have izdelek, ki ga res priporočam.
(Naslednji kader je sneman zopet doma pri Lani. Na mizi pred sabo ima vrečko od znamke
MAC.) Včeraj sem nabavla, tudi nekatere druge izdelke MAC. Gremo pogledat, kaj se skriva
v tej vrečkici. Blo je ful fajn, ful zanimivo. Res sem se fino mela. (Iz vrečke vzame podlago in
jo približa kameri.) Sem spoznala nekaj več njihovih izdelkov. Evo to je tale prvi puderček,
torej Studio fix fluid, ki sem ga tudi dobila tam in ga je v bistvu Anja na mene nanesla. Je
naret za lepo polt. Komaj čakam, da ga malo več preizkusim. Všeč mi je tale steklenička, ki je
takole steklena edino kar pa nisem preveč velik fan...pa so takšne stvari. (Odpre puder in
pokaže kako je oblikovan pod zamaškom.) Podlago je tule ven nemogoče spravljat, tu ven nič
ne spraviš al pa trikrat preveč. Za vse tiste, ki imate take podlage. Jst v takih primerih rada
nardim...sam da nekaj najdem. Tule mam od enega drugega pudra primer. Kupim tako
pumpico in pol enostavno gor zašraufam in lepo normalno deluje. Tisti plastični del, ki bo
črpal puder iz stekleničke, ga je treba ponavadi malo prikrajšat. Treba je biti edino pazljiv, da
tale kapica paše gor. (Pokaže kako reši problem z drugim nastavkom.) In pol je res zelo rešen
problemček, glede spravljanja teh podlagic vn. Tole pa res lahko najdete v Tediju al pa v teh
Sanolaborjih. Boste ziher nekaj takega našle. Tale puder bom še preiskušala in vam čez čas
poročam, kako se bo obnesel. Naslednji izdelek, ki ga imam, je tale Studio fix plus, prep and
prime. (Vzame drug izdelek iz vrečke in ga približa kameri.) Videla sem, da imajo več
različic. To je moj najljubši izdelek od MAC-a. Moj je s esenco od lavande, torej sivke. Je
malo bolj vijoličast in diši po sivki in ko si ga našpricaš na obraz, je tak kot da bi si dal
wellness na obraz. Res komaj čakam, da porabim starega, da začnem s tem ustvarjat. Je pa
res, tak kot sem rekla, tole ena izmed najboljših stvari, ki si jih lahko našpricaš na obraz, ko
imaš na primer veliko suhih izdelkov, posebej če jih veliko plastiš, če imaš veliko plasti
makeup-a, ko tole našpricaš, se vse nakak zlije skupaj, puder še lepše zgleda, se še bolj
poveže s kožo. Skratka je ena taka stvar, ki jo preprosto moraš imeti. Še zadnji izdelek, ki sem
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ga kupla, pa je tale mineralni blush. (Vzame iz vrečke in odpre embalažo.) Je najbolj
popularen blush. Je meni mogu bit res všeč, ker kot veste, jst ponavadi blush-ev sploh ne
nosim. Ponavadi posegam po bronzerjih. Tale mi je pa takoj padel v oči. Tud, ko mi ga je na
mene nanesla, je bil noro lep in je takoj spremenil look. Sem rekla, tega preprosto moram
imet. Evo no, a ni hud? Je tak malo bolj koralno rjavkast, ma tud malo bolj peachy podton. Je
pa v tenu warm soul. Noro lepo pride na koži. Se sploh ne more primerjat s tem, kako v živo
izgleda barva, še posebej, ko ga naneseš na obraz. Tako da, če iščete blush, ki bi k vsemu
pasal in ki je primeren za vse priložnosti, počekiratje kr tega! Vzela sem še en dodaten Fix
plus. (Vzame še zadnji izdelek iz vrečke in ga približa kameri.) Ta je bil vedno moj najljubši in
je še vedno moj najljubši. Sem rekla, da bom enega eni moji sledilki, original zapakiranega
podelila. Če želiš, da tale lepotec pride v tvoje roke, je vse kar moreš storit, všečkat tale
filmček, v komentar zapisat, da sodeluješ ter se naročit na moj Youtube kanal, če nanj še nisi
naročena. Tako, da bom potem eno izžrebala oz. novo lastnico tega Prep+ Prime-a, ki bo
znana v ponedeljek, 23.4. Torej do 23. mate čas, da sodelujete. Lahko kolikokrat hočete in na
koncu bom seveda izžrebala in mojo nagrajenko razglasila tukaj in pa na mojih Instagram
Stories. Tako da pejte sodelovat! Komaj čakam, da bo še ena lahko tako uživala v tem
izdelku, ko jst. Seveda tako kot vedno, se vidimo prihodnjič. Punce, lepo se imejte in hitr
šibite sodelovat!

Priloga A.2:
Katja Grudnik – Kako se znebiti mozoljev? – 15.10.2018; 508 ogledov; 13 všečkov
(Začetek videa s črnim ozadjem in napisom Katja Grudnik za Eucerin). Živjo punce moje!
Danes se bomo posvetili negi obraza in to ne kr eni negi obraza, ampak negi obraza za
problematično kožo, aknasto oz. mozoljasto kožo. (Pred seboj ima 6 Eucerin izdelkov in
ogledalo, kamera približa izdelke) Jst vam bom danes predstavla prav posebno linijo od
Eucerina, Dermo pure, ki prav skrbi za take težave, ki sem jih opisala. Začeli bomo z čisto
navadnimi izdelki, ki jih priporočam prav vsakemu, pa potem čisto specifični negi. (Postavi
prvi izdelek na mizo). Začele bomo z čistilnim gelom. Čistilni gel izgleda takole … (gel prime
v roko). Celotna linija je zelo lekarniško urejena. Mene osebno, če grem v lekarno, me taki
izdelki niti ne zamikajo toliko. Potem pa ko izdelke sprobaš in ko vidiš kako stvari delujejo,
od zdaj naprej vem da bom bolj pozorna na to znamko. To so moji prvi izdelki, ki sem jih
testirala pri Eucerinu in moram rečt, da overall v 3 mescih uporabe teh izdelkov noro
zadovoljna. (V videu zgoraj desno napis ČISTILNI GEL). Ampak bomo šle čisto počasi. Ta
čistilni gel je zelo naraven, tako skoraj nima vonja oz. je zelo tak medicinski, čisto tak
poseben vonj.Nič ni močen, tako da še posebej za tiste, npr. nosečnice, ki nimajo rade močnih
vonje, jim res priporočam ta gel. Gel deluje zelo antibakterijsko, tako da vbistvu že s to
osnovno nego, ko si odstraniš make-up, poskrbiš zato, da je koža razkužena in poskrbi, da se
te bakterije ob nastajanju mozoljev ne množijo. Gel je mene navdušil, jst ga uporabljam po
celotnem obrazu, razen po učkah uporabljam micelarno vodo. Pa za šminko no, sploh če je
kakšna trdovratna. Čist tok, da vam pokažem še za primerjavo, kok gela sem dejansko porabla
v 3 mescih, priznam da ga nisem čisto vsaki dan uporabljala. Porablja sem počasi...gela je do
tukaj (pokaže v embalaži). Imam pa že tukaj novo zalogo (pokaže na dodatno pakiranje), tko
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da, mene je ta izdelek čisto navdušil, čeprav je navaden, nima vonja, ampak res odstrani ves
make-up, nimaš nekega posebnega dela, posebnega truda, da bi moral puder odstranit. Res
samo umiješ si in gel poskrbi, da je koža že v naprej razkužena in pripravljena na naslednjo
nego. (Postavi poleg gela drugi izdelek, ki ga bo predstavila) Naslednji izdelek je micelarna
tekočina. (Zgoraj desno napis MICELARNA TEKOČINA) Prvo kot prvo, meni je zelo všeč
velika pakunga, ker micelarne se mi pa res ne da kupovat vsaki teden, zlo mam rada da mam
zalogo vsaj za 1 mesec, 2 meseca, 3 bi bilo zelo super. Ta res drži no. 400 mililitrov, to je
zame že dober znak. Hočem vam spet pokazat primerjavo. Tole micelarno vodico uporabljam
že od junija (pokaže pol prazno embalažo), torej skoraj 3 mesece in lejte do kje je..do tuki.
Res je, da jst micelarno vodico uporabljamo samo za senčila, za učke, za obrvi odstranit in za
močne mat šminke. Vodica je zdržala, kolkr vidim, takole na hitro če zračunam, to bo skoraj
za 6 mescov, to pomeni, da se ful dejansko splača. Tud odstrani mat šminke, preverjena
varjanta. Tko da, res je super. Mene je ful navdušla. Cela linija deluje antibakterijsko in
vbistvu, da skrbi zato, da se te bakterije ne bodo razvile v mozoljčke, torej preventivno, kar je
meni sploh navdušujoče, sploh ko se zbudim pa mam kak fotošuting al pa kako predstavitev
na faksu, ko si res ne želiš met mozoljčkov na obrazu in dodatnih nepridipravov, ko maš že
itak dodaten stres. Stvari res že delujejo vnaprej, da ta mičken zaščitijo. (Postavi na mizo tretji
izdelek, ki ga bo predstavila.) Naslednji izdelek je tonik. (Zgoraj desno napis TONIK.) Sicer
eni uporabljajo micelarno vodico kot tonik, jst res v tem primeru priporočam ta tonik. Je sicer
malo bolj agresiven, ampaj jst nisem mela nobenih težav. Moja koža ni bila rdeča, ni mela
nobene rdečice, srbečice. Ni bilo nobenih težav s celotno linijo, ampak je pa res da sem
opazila, da je to edini izdelek, ki vsebuje majčken alkohola, tako, da za vse tiste, ki imajo
občutljivo kožo, mogoče vas zna dražit. V tem primeru pa lahko kot tonik uporabiš micealrno
vodico, ker je tudi temu namenjena. Ampak mene je ta tonik navdušil, ne samo zato, ker je res
antibakterijski, men se mozolji v tem času res skoraj niso razvili. Pa sem vmes mela izpitno
obdobje, 9 izpitov v enem mesecu, pa veste, da ni bilo najlažje. (Povoha tonik). Še ena stvar
je tukaj vonj. Ta mene čisto kupi in men osebno diši po lubenicah. Tko zelo sveže. Meni je bil
tonik ful všeč, to je vbistvu že moj drugi tonik. Zmanjkal mi ga je mogoče po dveh mescih pa
pol, sem ga pa uporabljala zjutraj in zvečer, ker si res želim, da je koža očiščena, da je
razkužena in da ne bo nobenih mozoljčkov. Mene je navdušil, je pa treba mogoče bit majčken
pazljiv s tistimi, ki mate občutljivo kožo. Drugače pa res fajn izdelek. (Položi četrtki izdelek
na mizo). Četrti izdelek je tale serum (Drži v roki). (Zgoraj desno napisano SERUM). Vbistvu
kot lahko vidite, je že tako narejen, je dozirnik tak, da ga lahko doziraš samo eno čisto majhno
površino kože. Jst sem ga uporabljala samo na bradi oziroma na čelu, takrat ko sem majčken
začutla, da se nekaj kuha spodaj. Zdej kaj ta serum naredi. Bolj strokovne razlage si lahko
preberete na Eucerin-ovi spletni strani. Čisto na hitro no, preprečuje vnetja, deluje
antibakterijsko, odmaši pore, torej preprečuje nastanek mozoljev in takrat ko že občutiš, da
nastaja, jst sem res to ponoči nanesla in sem pustila ga na koži. Do jutra so dejansko
mozoljčki izginli. Jst nisem mogla verjet, da sem lahko s tem serumom dejansko preprečla
nastanek teh mozoljev in to mi je blo najbolj neverjetno. Vsi izdelki so deloval in vse je blo
super, ampak ta serum, to je blo pa res smešno. Jst sm rekla, pa pa bomo probal ne, mam jst te
izdelke. Vidim da neki je, nekaj nastaja. Ampak nisem mogla verjet, da je tok dejansko
preprečlo to vnetje. Vbistvu ta serumček sem dala jst vedno čez noč. Tud dolgo deluje, pa
lahko ga tud majčken bolj na debelo namažete, ni nič hudega. Pa mejte čez noč, da to koža
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dobro posrka in v bistvu, da to tud deluje. Jst sem ga uporabljala zelo rada in ga še vedno
bom. To je vbistvu rešiljna biljka. To bi morala met vsaka ženska v domači lekarni, v zbirki
kremic, zato da se lahko v naprej zaščiti. Tko, da to je dejansko najboljši produkt iz te celotne
linije. (Položi peti izdelek). Naslednji izdelek je tale vlažilni serum (Zgoraj desno napisno
VLAŽILNI SERUM). Pa poglejmo čemu ta vlažilni serumček služi (vzame serum iz embalaže).
Ko se torej zdravimo oz. ko jemljemo izdelke za preprečitev mozoljev oz. za nečisto kožo,
velikrat pride do problema, da je koža izsušena, ker so izdelki polni kislin in velikokrat pride
do tega, da se nam lahko koža odlušči. Ta serum je narejen prav zato, da je dopolnila nega
vsem tem izdelkom, zato, da ti vbistvu kožo fajn navlaži. Poskrbi, da ta rdečica izgine.
Mogoče ti lahko kak izdelek nardi mal te rdečice, zato ker majo pač tako aktivne sestavine in
se lahko to zgodi. Ni nič groznega, ta serum je res za pomiritev, navlažitev kože, pa še zato,
da ta rdečica zgine. Izgleda pa tako (pokaže, kako deluje). Meni je osebno ful všeč, ker so na
pumpico, že iz tega razloga, ker imam rada, da so kreme higienske. Vse kar mi zagrabimo, tud
če imaš čiste roke, zraven pride zrak, zraven pridejo delci prahu, tako da ta zadeva je ful
higienska. Ta kremica ma tak citrusen vonj, tko mal po limoni. Tko da men so osebno všeč,
kljub temu, da je vonj močen, mene to ne moti. Je pa itak vse to odvisno od posameznika. Ta
serumček je res super, sploh za vse tiste, ki imamo bolj suho kožo, jst jo mam tuki bolj po
licih. To je res taka fajn dopolnilna nega. (Postavi na mizo šesti izdelek.) Naslednji izdelek je
tale matirni fluid. (Pokaže embalažo). To je za vse tiste, za me sploh, ki imamo značilno to T
cono, ko se radi ful svetimo. (Zgoraj desno napis MATIRNI FLUID). Jst se ful svetim že eno
uro po tem, ko si nardim make-up, ko si zabetoniram vse skupaj s fiksatorjem, ampak pač nič
ne pomaga. V bistvu je, da bi uporabla te matirne kreme, zato ker mormo mi ta sebum, ki se
pač dodatno izloča, ga mormo zatret že takrat ko sploh nastaja. Sam majčken, da jst to
odprem. (Odpre embalažo z matirnim fluidom). Je pa enako na pogled, ma tud takle dozirnik.
Sem že prej povedala, to je meni top. V bistvu naj bi ta krema 8 ur matirala našo kožo, kar je
super tud kot podlaga za make-up. Zdej jst čisto teh 8 ur ne morem potrdit, lahko pa rečem, da
je ostal make-up dlje časa na koži, lepše in da sem se res manj svetla. 8 ur res ne morem bit
mat, že zato ker laufam okrog in zrak v mestih je veliko bolj onesnažen kot drugje in že zaradi
tega sem nam začne koža hitreje mastit. Je pa v bistvu tole super, ker deluje kot celotna linija
antibakterijsko, odpira opre in skrbi, da nimamo rdečice. Tud salicilna kislina je not in vsi
vemo, da pomaga proti temu, pa še matirni fluid je, kar je res super za vse tiste, ki imajo fajn
mastno kožo al pa za mene na primer, ko mam res to značilno T cono in si res to tukaj
nanesem (pokaže del obraza na sredini), vlažilno nego si nanesem tukaj (pokaže na ličnice) in
vbistvu je to moja dnevna nega. Ponoči pa nujno nujno uporabim ta serum (vzame serum v
roke), ker grem podnevi na sonce, pa mogoče ni fajn, da bi te kisline prišle skupaj v stik s
sončnimi žarki, tako da v bistvu te dve kremici zmiksam za čez dan (pokaže na kremi, ki jo je
najprej predstavila). Tko da evo, še en super izdelek. (Na mizo položi še zadnji, sedmi
izdelek). In še zadnji izdelek, tole je ta korektroček. (Ga vzame v roke.) Mislim, da pride tudi
v večih odtenkih. Jst sem vzela najsvetlejšega. V bistvu še en korektorček, ki je v bistvu za te
mozoljčke. (Zgoraj desno napis KOREKTOR) Nanesemo ga na čisto kožo, pod make-up, pod
puder, ker ima noter aktivne sestavine, ki pomagajo, da se ti mozoljčki, ki so že prej nastal, ki
jih nismo preprečli, že prej posušijo. Tko, da v bistvu še en izdelek kot dodatek k tej celi negi.
Jst sem ga uporablala, sicer kot sem že rekla, nisem mela velik mozoljev. Mogoče dva v tem
času, tko da je v bistvu še čisto nov. Res moje celotno mnenje o tej liniji je presenetljivo
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dobro. Izdelki delujejo, res ful hitro delujejo. Jst sem bla res ful presenečena, ker se nisem
nikoli ukvarjala s temi izdelki. Mogoče bi blo fajn, da bi se ukvarjala, mogoče nekje od 14.
Do 18. leta, ko sem imela malo mozoljčkov na čelu. Bi bilo fino, če bi poznala, da je sploh
kaka taka linija. Tako pa takrat res se nisem ukvarjala s tem. (Desno zgoraj napis
ZAKLJUČEK). Tako da, če je katera od vas takšna, ji to res od srca priporočam to linijo. Pri
meni je delovala in ni bilo nobenih negativnih učinkov in tudi cenovno je zelo dostopna. V
lekarnah si poglejte. Izdelki so okoli 10–15 evrov, več kot 15 evrov ni noben izdelek. Potem
pa si lahko izbereš samo tiste, ki jih nujno potrebuješ. Lahko vse, če si jih želiš ali rabiš, ni pa
nujno, lahko samo osnovne. Jst mislim, da je res ta serum tist, ki bi ga mogla res vsaka ženska
met, ker tudi tiste, ki so starejše, se jim včasih spusti kakšna nepravilnost. Jst kot mogoče tiste
glavne glavne izdelke, ki jih priporočam ženskam vseh starosti in vseh tip kož, tale serum in
čistilni tonik. Tud matirni fluid je super za tiste z mastno kožo in tud vlažilni dopolnilni serum
je pa pač s tiste s suho oz. normalno kožo. Izdelki se super dopolnjujejo pa kot sem rekla,
nikoli ne potrebuješ vseh izdelkov. So pa zelo fajn! Tako bom rekla. Od mene dobijo res eno
najboljšo oceno, ki jo lahko dobijo. Res 10 od 10 definitivno. Sem ful vesela, da sem bila del
tega, da sem spoznala te izdelke, ker so mi res top of the top. Stojim za njimi 100%. Poročajte
mi, če bo katera testirala. Upam, da vam bojo tako všeč kot meni in se vidimo, ko se slišimo
preko vloga in Youtuba. Čao! (Pomaha v kamero).
Katja Grudnik – 3 minutni jesenski MAKE UP; 29.9.2018 – 522 ogledov, 19 všečkov
(Belo ozadje in napis Katja grudnik za Bell Hypoallergenic.) Živjo punce! Prav lepo
pozdravljene. Danes vam bom pokazala, kako se bom naredila ta jesenski make-up v treh
minutkah. (Pred seboj ima na mizi ogledalo in ličila.) Vem, da mogoče kateri zgleda majčken
velik stvari, ampak ni. Uporabila sem samo okoli 7,8 produktov. Vse je od znamke Bell
Hypoallergenic. Meni je ta znamka zelo pri srcu. Je cenovno dostopna, tako da sem v bistvu
res ponosna ambasadorka od Bell-a. Da vam čisto na hitro pokažem ene par stvar, ki so men
najljubše pri tem make-up. Definitivno je to šminka 08. (Prime šminko v roko in približa
kameri). Šminkica je temna, zato je treba biti pazljiv. Ta šminka je meni zelo ljuba, predvsem
zato, ker ti tudi navlaži ustnice in ni mat. (Vmes, ko Katja govori, lahko vidimo naslednji
prizor v katerem, si maže ustnice z omenjeno šminko.) Pozimi mam jst osebno rajši, če so
šminke bolj vlažilne, kot pa mat, ker je že tako mraz in je res fino, da ti navlaži ustnice, da
preveč ne razpokajo. Jst sem pri lakih, zelo takšna...ne upoštevam pravil. Načeloma bi mogla
jeseni nosit bolj temne barve. Bell ma res čudovite lake. (Drži v obeh rokah par lakov in
približa kameri). To so res meni najljubši laki, najdlje držijo. Držijo res 7 dni brez krušenja,
kar pomeni da je to skoraj rekord. Pri meni laki ne držijo 3-4 dni brez krušenja, ker vse delam
z rokami in jih lih ne čuvam. Lakci stanejo okol 5 evrov. Kar se mene tiče, so to najboljši
nizkocenovni laki za nohte. Jst trenutno nosim moj najljubši odtenek 02. (Lak drži v roki). Ni
jesenska barva, je pa meni osebna barva, ki bi jo nosila celo leto. Je zelo nevtralna, povsod
paše. To je meni top barva. Kaj jst jeseni rada dodam...to je itak njihov najbolj popularen
highlighter. (Drži odprto ličilo v rokah in kaže proti kameri.) Je take srebrne barve in zelo
paše k tistim temno rdečim bordo šminkam. Hotla sem vam tudi še pokazat ta majhen trikec.
Jst mam zeleno senčilo. Sej boste vidle, ko bomo šle make-up pogledat, ampak zeleno senčilo
je super za punce, ki imamo zelene oči. Čeprav gre tudi vijolično senčilo fenomenalno, ker
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dejansko učki ful zažarijo. Zeleno pa res lepo poudari naše zelene oči in tudi z vijolično
šminko gre ta kombinacija zelo fajn skupi. Tko da to je go to kombinacija jeseni. Zeleno
senčilo (približa kameri) in pa vijolična šminka. Zdej pa gremo pogledat kako sem vse to
ustvarila. Upam, da vam bo všeč. Upam, da se bo katera tudi lotila tega make-upa. Boste vidle
naprej. Čao! (Pomaha v kamero.) (V nadaljevanju je samo glasba v ozadju in Katja se liči z
izdelki, ki so bili prej na mizi. Vsakega pred nanosom tudi pokaže bližje kameri.)

Katja Grudnik – Poletni večerni makeup z Bell Hypoallegenic; 30.6.2018 – 650 ogledov,
16 všečkov
(Začetek videa z črnim ozadjem in belim napisom Poletni večerni makeup z Bell
Hypoallergenic). Živjo punce! Prav lepo pozdravljene. Danes se vam pripravila tak malo bolj
večeren poletni look. Jst bi ta look nosila, ko bi šla zvečer vn žurat, ko bi šla na kakšno
večerjo, na kakšen coctail s puncami. Sem pa uporabila par produktov prvič in boste videle
moje mnenje. Pokazala vam bom še ene par drugih produktov za obraz in telo. Uživite v tem
videju. Uživite predvsem zdej, ko me vidite z nude šminko, ki je skoraj nikoli nimam. Tko, da
to je zelo malokrat. Se mi zdi, da mi je kr ušeč no. Moram rečt, da najprej sem bila malo
skeptična. Aida mi je pomagala izbrat šminko. Vi povejte, če sem vam všeč z nude šminko,
kakšna se vam zdi tale zlata šminkica. (Naslednji prizor je Katja nenaličena in roki drži prvi
produkt ter ga usmeri proti kameri.) Sprobale bomo prvič tale primer, prejšnjega imam tukaj.
Tale ma malo bolj moderno obliko in naj bi bil tudi bolj vlažilen. Evo ga bom kr
sprobala….ga bom kr tkole nanesla. Je bolj tekoč, se vidi že takoj. Ga bomo kr nanesle.
(Nanaša produkt na kožo). Vbistvu deluje kot primer in vlažilna krema v enem, po občutku na
kožu je bolj kot vlažilna krema. (V ozadju živahna glasba). Jst si ful hitro naredim obrvi. (V
roki drži gel za obrvi). Tko da bom spet uporabla tale Brow maker. Jst mam ta srednjo
varianto. So 3 odtenki. Jst mam številko 2, ker mi najbolj ugaja. Ta se mi zdi, da je terna. Evo
gremo narest obrvi. (Si ureja obrvi, v ozadju spet malo bolj naglas glasba). (Pogleda in se
nasmehne v kamero.) Uporable bomo tudi Bell-ovo podlago. Jst mam ful rada njihove
podlage, tko kot že skos ponavlam. Res so zelo svetle, lahkotne, med drugim tud bebe krema,
ki je zelo lahkotna. Tko da poleti potrebujemo bebe kremo, ampak zdej bom dale tole
podlago. (Dve podlagi drži v rokah.) Zdej, da bo res držal, bomo zbrale tole mat podlago. Tale
podlaga je res primerna, za tiste s mastno kožo. Jst mam to značilno T-cono, kar pomeni, da
se nažalost zelo zelo hitro začnem svetit. Na koncu vedno uporabim fiksator, fiksirni puder.
Vedno ga dam v torbico, vedno ga mam s sabo. Tako, da bomo uporable tega dons. (Si
nanaša puder na obraz, glasba v ozadju spet bolj naglas.) Izbrala sem blush oziroma bronzer.
To je res tak blush in bronzer v enem s številko 2. (Pokaže rdečilo proti kameri.) Prejšnič, v
prejšnjem videu smo imeli bolj svetel...v bistvu je bil highlighter in blush v enem. Zdej mamo
pa neki bolj poletnega, bolj temnega in rjavega. Pa ga bom kr nanesla. Tega je treba res čist
mal, ker so ful pigmentirani. Se lahko ful pretirava. (Nanaša rdečilo na obraz in pomežikne v
kamero.) Ker ustvarjamo večerni makup, sem se odločila da, bom uporabila dve Bell-ovi
paletki. Mal sta že znucani, ker jih res veliko uporabljam. Ful sta priročni. (Pokaže senčila.)
Zelo jih rada vzamem na kakšne oddihe, potovanja. Ta je majčken bolj svetla, bolj
vsakodnevna, je številka 03. Mislim, da je res tale primerna za vse punce. Tale je pa mičken
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bolj za tiste, ki majo bolj rade poudarjene oči in s tem se bomo me dans malo bolj poigrale. Je
pa številka 04. Bomo kr začele. (Nanaša senčila na veke, glasba v ozadju naglas.) Uporabila
sem vijolčen svinčik za učke. Jst največkrat uporabim belga tule v kotičkih al pa črnega.
Črnega mam seveda najrajši, tega v vbistvu uporabljam najdlje. Pri drugih barvah pa priznam,
da se malo zatakne, ker se ga niti ne upam toliko uporabljat. Tukaj sem sprejela izziv in sem
si podaj namazala vijolčen eye pencil, vijolčen svinčnik. (Pokaže na spodnjo veko.) Je pa tko,
da tisti, ki imamo zelene oči, nam tale vijolčna ful poudari oči, tko da, mislim, da ga morem
večkrat met. Nisem hotla, da mi grejo senčke dol na korektor, tko da jst ga dam včasih na
začetku, če nimam senčk, če pa mam senčke, ga pa dam na koncu zato, da se ne razmaže.
Bomo dale še tale korektor, da še vse posvetlimo majčken. (Nanese korektor zraven oči.)
Danes smo se odločili za majčken bolj drugačen look. Ne bo tisto moje tipično z rdečo
šminko, ampak bomo uporabili tole metalic Venice beach zlato šminko. Let’s go! (Nanese
šminko na ustnice.) In za konec bomo dale še fiksirni puder, ki ga jst nujno rabim, ker brez
njega pač se svetim, tko ful preveč. Bomo uporable tale puderček, ki je v bistvu čisto nov. Ma
tudi SPF, kar je super in to 50! Tiste blogerke, ki ful promovirajo to, to res osveščajo, da
moreš bit zaščiten na obrazu, na telesu s faktorjem, bodo ful vesele in ponosne. (Nanese
fiksator na celoten obraz.) In za konec še highlighter, kaj pa druzga! Sicer je tale highlighter
bolj primeren za takrat, ko mamo bolj močno šminko, rdečo ali vijolčno, ampak bomo
sprobale kako zgleda tud na to šminko. Bom uporabla kr take ogledalček od prej. (Si nanese
osvetljevalec na lica.) Tole je končen look, upam da vam je všeč! Je tak bolj za zvečer. Jst
mam ful rajši rdečo šminko za čez dan. Eni pač tko delajo. Bi vam pa rada predstavla še par
izdelkov, ki jih ful rada uporabljam. Zadnje čase me ful velik sprašujete o moji negi las. Moja
nega las ni popolnoma nič posebnega. Večinoma uporabljam ful poceni šampone in tukaj
imam danes enega izmed njih. (Pokaže šampon proti kameri.) Tole je šampon od Angelice, je
v bistvu z medom in olivnim oljem. Zelo hitro se mi lasje zmastijo, tako da na veliko
uporabljam suhe šampone. Ampak ta šampon, kljub temu, da je za suhe lase bolj, meni ful
odgovarja. Res je eden izmed tistih šamponov, kjer lahko rečem, da mi je nardil res bolj
mehke lase, bolj sijoče lase, ker pri večini ne opazim razlike. Tale mislim da je okoli 1–2
evra, ni drag, res tipična cena. Meni ful odgovarja. Za na konec pa sem vam hotla še
pokazat...to je eden izmed meni najljubših vonjev. Je pa to losjon od Angelice. Je vonj po
ovesu, je zelo zelo nežen vonj, pač morte ga povohat, da boste vedle o čem se gre. Ga pa
poleti tud priporočam, da se ne mažete z njim, ker je tak sladek in meni sladki vonji poleti ne
pašejo, ker se mi potem tepejo s parfumom in s temi vodicami. Tale je res the best. Sprobite
ga! Še uhančke dodamo...tega ne smemo pozabit in gremo plesat nekam ne? (Si doda še
uhane.) Kam gremo plesat? (Se nasmehne in pošlje poljub v kamero.) Uživite! Čao! (Na
koncu še ime bloga in mail.)
Katja Grudnik – Bell Matte Metallic šminke; 27.4.2018 – 622 ogledov
(V uvodnem delu samo nežna glasba in vidimo lahko linijo šmink, ki ji bo v nadaljevanju
predstavila Katja.) Živjo prav lepo pozdravljene! Danes vam bom predstavila Bell Matte
Metallic šminke. Eno mam zdej tud gor in to je tale Moscow. (V roke vzame prvi odtenek.) Je
rdeče barve. Kot me poznate, je rdeča moj najljubši odtenek in zelo zelo rada mam metalic.
Tko, da tale kolekcija je narejena praktično zame. Prej sem mela od neke druge firme. Sem
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skos uporabljala rdečo mat šminko in tud metalic. Zdej sem pa ful vesela, da jih ma tud Bell.
V bistvu so tele šminkice čist ta prav mat. To je men zelo všeč, ker se zelo hitro posušijo. Jst
zadnje leto uporabljam samo mat šminke. Zjutraj se enostavno namažem, grem od doma, jem,
pijem, grem na zumbo in dejansko si šminke sploh vmes ne popravljam, mogoče kdaj samo
po hrani. Šminka ostane ceu dan. 12 ur skos se ne premakne, skos je lepo lepa, intenzivna
barva in tud ne rabiš pazit ko ješ in piješ, kar mi je pri mat šminkah ful všeč. Okej gremo si
pogledat odtenke. No kot sem že rekla, jst nosim tole metalic liquid, rdečo barvo, odtenek 03
Moscow. (Nanese plast šminke na roko, da se dobro vidi odtenek.) Če boste naroče preko
spleta je 03. Je v bistvu edina rdeča barva, vse ostale so nude, rjave in majčken vijolčne. Je 6
odtenkov. Jst vam bom predstavla vse. Sem si pa dala danes to, ki jo največ nosim. Bom jo pa
tudi od bližje pokazala. (Si namaže ustnice in jih približa kameri.) No in bomo najprej začeli z
01 odtenkom. To je Majorca odtenek. Je v bistvu najbolj zlat od vseh odtenkov. Ga bom tud
pokazala. (Nanese plast šminke na notranji del roke.) Jst bi v bistvu te zlate odtenke predvsem
ob kakšnem smokey eyes, ko mate na temno namazane oči, pol res te zlati odtenki pridejo ful
do izraza. Tud jst jih tko nosim, ponavadi za vn. Te zlati odtenki so 3. Tko, da je treba res,
kateri vam je najlepši. En je mičken bolj na rose gold, bolj na roza. Eden je bolj na rjavkasto,
mičken bolj temnejši, tale 01 Majorca je pa res najsvetlejši, je res zlat, za vse take, ki majo
radi bolj nude odtenke. (Vse tri naštete odtenke pokaže na roki in spodaj levo v videu so
napisana tudi imena.) Naslednji odtenek, ki vam bom ga pokazala je Ibiza. Je 04 odtenek in
pri tem odtenku jst mislim, da je treba mal pazit. (Nanese plast šminke na notranji del roke.)
Ampak ni nekih meja. Če hoče nekdo met močno poudarjene oči in močno poudarjene
ustnice, je pa tole res mogoče odtenek za zvečer poleti al pa ko greste kam ven al pa mogoče
tudi za zimo. Ni zelo temno vijolčna, zimsko vijolčna, ampak je v bistvu res taka lepa lepa
vijolčna barva, ki se spomladi uporablja. Je pa tole mogoče najtemnejša barva od vseh.
Čeprav mamo potem še en odtenek, ki je pa tak majčken rjavkast, bordo, vijolčen. Se imenuje
Mexico City. (Nanese plast šminke na notranji del roke). Je zelo lep odtenek. Mislim, da ga
bom zelo velik nosila, je pa mičken bolj jesenski no, tko kot sem že omenla. Se bleščice ful
lepo vidijo. Pri tem 04 odtenku se mogoče mičken manj vidijo, ne zgledajo na prvo žogo, kot
da je metalic, ampak se vidijo potem, vam bom tudi pokazala. Men so šminke res všeč. Že
prejšnja kolekcija mat šmink mi je bla super, glih zato, ker so mat in pri Bell mat šminkah je
tako, da so res lahke. Pri nekaterih mat šminkah res čutiš, da jih maš gor. So zlo take težke,
zelo goste. Pri teh pa res lahko rečem, da jih praktično ne čutiš na ustnicah. Ko jih namažeš,
se to posuši in jst recimo sploh nimam občutka, da mam šminko gor. Upam, da bo vsaka
najdla neki zase. Jst bom definitivno največ nosila tole rdečo šminko. Kaj pa ve? Me zanima.
Mi kr napište, pošljite kakšno slikco na Instagramu. Me ful zanima kako vam pašejo. Čao
punce! (Pomaha v kamero.)

Priloga A.3:
Lepa Afna – Makeup v barvah mojega telefona; 4.10.2018; 29.441 ogledov, 1.600
všečkov
Živjo punce! Dons je pred vami tale makeup look. (Kratek vpogled v to, kako bo izgledal
končni videz. Zgoraj v desnem kotu lahko vidimo njen logo.) Želela sem se malo igrati z
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barvami. Navdih sem našla v svojem sexy telefonu, nov Huawei P20 Pro. (V roki drži svoj
telefon in ga približa kameri.) In začnimo! Tale kreativen look začnim z Nivejinim novim
hidra primerjem. (Približa Niveo kameri.) O tem primerju sem govorila mislim da v svojem
prejšnjem videu. Skrbi, da bo tvoja koža pred pudrom dobro pripravljena. (Lepa Afna se liči, v
ozadju pa je posnetek njenega govora.) Danes bomo uporabili tale puder od Vichy-a,
Dermablend v odtenku 35. Je ekstra prekriven in to v tem trenutku moja koža potrebuje. Tole
ko sem snemala, sem bila napol prehlajena in napol z vročino in se je poznalo tudi na koži.
Res je ekstremno dobro prekril rdečico in ostale nepravilnosti. Je pa malenkost presvetel,
ampak bomo to popravili z bronzerjem. Od Noube bronzer, duo bronzer pomažem po obeh
odtenkih in z njim otoplim celoten obraz. Sledi korektor Nars …nanesem ga v kr zajetni
količini pod očmi, ker sem bila to obdobje bolna in moja koža je rabla dodatno pomoč. Lash
brow je izdelek, ki ga še vedno zelo rada uporabljam za svoje obrvi, ker v sekundi ekstremno
hitro potemni obrvi. Ni pa ful natančen, tako da za zarisanje obrvi uporabim še od L’oreala
Brow Pomade. Wow. Zapeletno ime! Takle čopiček pride zraven, ki omogoča natančen,
precizen nanos. Ker hočem, da so obrvi ekstra clean, bom nanesla malo korektorja pod obrvi
in jih zabrisala s čopičem. A un k misli, da so obrvi en dva tri narejene, ne vem...moje niso.
Tko, da ni nobena skrivnost. Uporabim še en produkt in sicer od Bourjois Brow gel. Zdej sem
zadovoljna, mislim da po nekih 20-tih minutah. Gremo naprej. Ker bomo na veke dali kr
nekaj senčk, je obvezno, da jih ustrezno pripravimo. To je od The Bom, njihov eye primer. K
senčkam se vrnem čez sekundo. Še prej lička osvetlim z highlighterjem, osvetljevalcem od
Rihanne, Fenty beauty. Gre za zlat sijaj in nanesem ga na ličnice, pod obrvmi, nad zgornjo
ustnico, v bistvu povsod, kamor ga lahko. Okej ta eye look z Kylie paletko. Uporabim
odtenek Peachy. To bo ena od treh senčk, ki bo šla v pregib veke kot baza, sam zato, da
nakažem kje se bo moja guba prepognila. Potem jo grem zatemnit. Isto naredim, iste poteze,
ampak z mal temnejšo senčko iz Milani paletke. Še prej preženem nadležno mušico.
Nadaljujem z Lancome paletko in sicer temno vijola odtenek. Isto grem v pregib gube, ker
sem hotla to globino dosežt oz. neko zadimljenost. Ko imam to želeno globino, uporabim čist
čopič in vse skupaj povežem v čisto linijo. Naslednja barva bo vijola barva iz Nouba paletke,
ki jo nanesem v notranji kotiček in zunanji kotiček. V center bom prišla kasneje. Modra...yes!
Spet uporabim čist čopič in zabrišem linije, da so bolj čiste. To je lepilo za bleščice ... Tole je
od Noube, Spice gold senčka za v bistvu zelo lepim pigmentnim prahom in to zdej v bistvu
nanesem v center svoje veke. Tukaj vbistvu se mi zdi, da se je vijolična barva mali zgubila in
uporabim Milani paletko, vijola odtenek in ga nanesem v notranji in zunanji kotiček. Na isto
mesto kjer smo prej nanašale vijolčno senčko iz Lancome paletke. Vzamem čist čopič in vse
skupaj rahlo zabrišem. Ej na vrsti je spodnja veka. Uporabim vijola odtenek in ga nanesem
pod celotni spodnji veki. Čas je za eyeliner in naredim veliko črto. Potem s pomočjo
korektorja počistim in s tem preprečim osip, če se je zgodil kakršenkoli osip senčke.
Naslednja zadeva je maskara od Mac-a. In sicer njihova 3D Black. Nanesemo jo po zgornjih
in spodnjih trepalnicah in potem sledijo umetne trepke. Ker je tolk ekstra tale look,
uporabljam seveda umetne trepalnice. Nanesem jih s pomočjo prstov in pincete. Ne bom
vsega posnela, ker je trajal kr dolg. Ko se vse posuši, uporabim od Noube eyeliner, Rainbow
eyeliner. V bistvu si želim, da tega koraka ne bi naredila čist zato, ker je bilo vsega na koncu
preveč in ja. Če bi še enkrat snemala tale look bi tele srebrne bleščice spustila, ampak oh well!
Zaključim video z Milani mat šminko v odtenku 28 Darling in dodam še malenkost blusha od
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znamke Bourjious, njihov Multicolor blush v odtenku 59 in I’m feeling myself. Yes! To je tud
vse da dons! Giveaway bo sledil v naslednjem videu, tko da če se še nisi naročila na kanal, se
dej in mislim, da je to to. Rada vas imam punce! Uživajte do naslednjič. (Pošlje poljub v
kamero.)
Lepa Afna – Magnetne trepalnice, hit ali fail?; 13.6.2018 – 45.393 ogledov in 1.500
všečkov
(V uvodu Lepa Afna naličena, v ozadju živahna glasba in ona zraven pleše.) Drage moje
punce! Živjo nazaj na mojem kanalu. Danes bomo posnele za katerega sem celo jst ful
navdušena, ker sem dobila ogromno vprašanj. Pisale ste mi na Facebook, na Instagram, na
mail, celo vprašale ste me osebno, ko ste me srečale. A si mogoče preizkusila magnetne
trepke? Vedno sem mela isti odgovor. Ne, nimam pojma. Ne vem! Dons bomo nardile temu
konc. Kupla sem magnetne trepke in dons vam bom lahko dala odgovor. Kakšne so? Ali jih je
težko nanest? Ali so boljše kot klasične umetne trepke? A delujejo? Glede na to, da ste
jamrale nekatere, da so težavne, morem na tej točki oment, da je verjetno odvisno kateri tip
umetnih trepalnic naročiš. Jst sem šla kr na preverjeno priznano znamko Ardell. (Umetne
trepalnice drži v roki. Spodaj v desnem kotu vieda se izpiše njihovo ime in cena.) Naročila
sem jih na spletni strani Lookfantastic. Gre za tujo spletno trgovino. In to je to! Na embalaži
piše: magnetic lashes, easy to apply, reusable. Torej jih lahko imamo za večkratno uporabo,
nobenega lepila ne rabimo in trdijo da so enostavne za uporabo. Tko da gremo pogledat, če so
res enostavne. My first time. Like a virgin … (Vzame iz embalaže in pokaže postopek
nanašanja.) In zdej kaj bom naredila je, da bom odstranla desno zgornjo trepko in če je verjet
navodilom… Torej ta zgornja vrsta bo šla na vrh oz. nad naše trepke. Rabim ogledalo!
Položim… uuuu so lepe. Ne vem, če delujejo ampak lepe so. Okej, položim trepko na vrh
svojih trepalnic, čim bližje liniji. Padajo … bom vzela kr to spodnjo, under, ki gre spodi pod
trepke in zdej kaj je fora je, da magnetki kliknejo skupaj. To je kr težko zadet ampak, dejmo
probat. Torej položim na svoje in zdej pridem … omajgad. Težko je! Pridem s telimi od
odspodi. Neeee! Ful je težko! Težko je zadet te magnetke skupaj. Okej, čeprav so mal izven
kotičkov, mal so predaleč. Še enkrat poskusim. Men se zdi, da so te težje kokr klasične,
iskreno. Nee gree! Ne gre mi! Res je težko! Zakaj je to tok težko? A je kera že od vas
poskusla? A je šlo dobr? Ne vem, a delam kaj narobe. To je vse kar piše v navodilih.
Zašvicala sem ful. Bom probala drugo. Je ful lepa oblika ampak ne vem zakaj ne gre. Okej
spodnjo ... Neee! Ne! Okej sprobam še enkrat prejšnjo. It’s a fail! Kdo se je to spomnil?
Grozn! Grozn! Okej poskus številka 250. Ne mežikat … mislim, da je to najbližji kar bom jst
prišla s trepkami. Poskusim še druge. Cela sem skrivljena, švicam bolj kot če bi šla na
maraton. Ne, mislim da se s tem ukvarjam že sigurno 20 minut. Sigurno. Zapravljenih 15
evrov za nič. Pod mizo so mi padle. Kdo se je to spomnil. Mislim sej bi hotla rečt, da vaja
dela mojstra ampak te trepke, vse kar nardijo je, da ti popijejo živce, vzamejo čas, makeup naj
bi bila stvar, ki bi bila preprosta, dostopna vsem ženskam. Če že nekaj naredijo drugač bi
pričakoval, da bojo naredili boljše, da bo ženskam lažje in ne težje. Te trepke so FAIL, FAIL!
Tko da jst bom uporabila lepo kr maskaro in namazala svoje trepke. Dobro preverjene stvari
so najboljše. Tradicija! Ne vem, kako, na kakšen način naj končam ta video. Ne priporočam
nakupa. Vsaj v mojem primeru ste vidle, da mi ni šlo dobro od rok, pa se mam kr za spretno
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kar se tiče makeupa. Bom poskusila še enkrat, ko ne bom snemala. Če je lažje v kopalnici.
Ampak iskreno dvomim, ker sem poskusla ene dvajsetkrat. Nikoli jih nisem uspela dobit tako
skupaj, da bi bilo lepo. Težko je, vstran vržen denar je. Ne priporočam, še enkrat nakupa.
Upam pa, da ti je bil video simpatičen, če ne druzga. Ta teden pride še en video na kanal.
Tako, da se naroči, če se še nisi. Pol šibam v London, konec tedna in nazaj se vrnem z enim
vlogom iz Londona. Valda! Do naslednjič moje senorite, uživajte! Čao! (Pomaha v kamero!)
Lepa Afna – Barvanje obrvi, celoten postopek; 24.5.2018; 34.501 ogledov in 1.100
všečkov
Drage moje punce, živjo! Dobrodošle spet na mojem kanalu. (V ozadju prijetna glasba.) Dons
bomo posnele video na temo barvanja obrvi. Gre v bistvu za barvo, ki jo kupiš v Dm-u. Gre
za znamko Depend. Noter so vsi pripomočki, da si lahko sama pobarvaš obrvi. Moj odtenek je
brown black. Poleg mojega odtenka sta še dva na voljo in sicer rjava in pa črna. Cena je nekje
12 evrov. Zadostuje pa za 5-7 uporab. Poglejmo kaj je notr pa začnimo barvat. V tej škatlici je
gel številka 1, gel številka 2, to je barva. Potem dobiš taki dve krtački. Gel številka 1 naneseš
na eno, in potem številko 2 na drugo. Noter dobiš tud tako mini zaščitno kremo, katero
naneseš pod lok obrvi in nad lok obrvi, da se dejansko barva ne prime kože. Je ekstra
enostavno, ekstra hitro. Noter so priložena tudi navodila, katera si obvezno prebereš, preden
se lotiš postopka. Ammmmm… sama zgledam noro hecno brez obrvi. Po mojem mnenju, tko
da komi čakam, da si jih dam gor. Brez dodatnega čeblanja, dejmo jih pobarvat! Gel številka
1 pravi, da enakomerno nanesemo gel iz tube številka 1 na krtačko in naneseš gel enakomerno
po svojih obrveh, od začetka do konca. (Nanaša gel na obrvi in se pri tem gleda v ogledalo.)
Pomembno pri tem koraku je, da zajameš res čisto vse dlačice, da ne spustiš nobenega
predela, ker potem ta barva ne bo prijela in potem bo na tistem mestu barva neizrazita. Isto
ponovim na drugo obrvi. Gel nanesem na krtačko in gor na obrv. Počakammm ... pa pa pap pa
... čakam 2 minuti. Jooooooj zdej to ni snemal! Vse kar sem nardila je, da sem obrisala gel dol
iz obrvi. Tko! Nočmo met več gela gor, ker je čas za korak številka 2. Zdej vzamem drugo
krtačko in pa tubo na kateri piše dvojkica. Ponovno jo nanesem enakomerno na krtačko in
zdej začnemo barvat. Ajaaa! O shit! Pozabla sem kremo nanest! Ups! Torej pod lok
obrvi...pomembno je pa tudi, da kremo ne nanesem na obrvi, ker potem se barva ne bo prijela.
(Nanese kremo na obrvi.) Preden nanesem korak številka 2, počakam 5 minut. Torej ko
nanesem gel številka 1, počakam 5 minut, ampak mislim, da zdej že je. Nanesem tale gel
številka 2 na krtačko in enakomerno porazporedim gel po obrveh in pustim 1 minuto. Let’s
go! Let’s do this together. (Nanaša drugi gel na obrvi.) In se začne zabava...uauuu. Nekaj
barve sem dobila na kožo. Čimprej probam to pobrisat stran, da mi ne bo potem žal. Ena
minuta teče zdaj! V navodilih piše, da vzameš blazinco, jo potapkaš v vodo in obrišeš barvo
stran. Mislim, da sem pustila mal predolg, ker sem mogla nardit fotko, ampak nič hudega!
Uauuuuu! (Obriše barvo stran in vidimo navdušenje na njenem obrazu.) Mislim, da je do zdej
to najboljše ratal pa sem pustila mal več kot 1 minuto. Okej ta obrv ne uboga. (Pokaže na ne
pobarvano obrv.) Je mal drugačne oblike kot druga. Pravijo, da to ni nič nenavadnega, ker
obrvi nista dvojičici ampak sta sestri in je normalno, da sta drugačni. Okej, zdej pa ponovim
isti korak, torej iz tube številka 2 nanesem gel na krtačko, krtačko sem prej pobrisala s
papirjem in v akcijo! (Nanese barvo še na drugo obrv.) Ena minuta! Akcija! Kako razburljivo
70

je v bistvu barvat obrvi, kdo bi si mislis. Okej to je zdej ena minuta, ampak jst bom pustila
malenkost več. Obrišem tud to. Okej, to je končni rezultat. Od blizu! (Se pomakne bližje
kameri.) Ful se vid, da so pobarvane, sploh če dam sliko pred postopkom. (Vidimo lahko 2
fotografiji, prej in potem.) Jst sicer potem zjutraj, glede na to, da sem v fazi, ko moje obrvi
niso čisto identične in simetrične in tok popolne, kot bi si želela, da so. Vzamem svinčnik in z
njim dorišem in popravim do perfekcije. (S svinčnikom popravi obrvi.) Okej tu se zdej lepo
vid torej desna obrv zapolnjena s svinčnikom, kjer barva ni enakomerno prijela. Sploh tu na
začetku se mi zdi, da malo sfali. Torej desno obrv proti levi...veliko bolj gosta in košata deluje
desna kot pa leva, ki ima vseeno neki delčkov, neki praznih mest vmes. Tko da, zapolnemo še
levo in jo probamo približat desni. Okej drage moje, to je končni rezultat! Jst sem z
rezultatom zadovoljna, čeprav je blo treba malenkost vmes popravit s svinčnikom za obrvi.
Morem rečt, da se mi to zdi enostavna rešitev za vse punce, ki nismo bile blagoslovljene z
močnimi, lepimi obrvmi. Res, da zdržijo en teden. Barva obstane 1 teden, več ne bi računala.
Glede na to, da se tuširamo, umivamo lase, da si dajemo makeup dol, barva po mojih
izkušnjah izgine v enem tednu in ne zdrži do 6 tednov, tako kot tle piše. Te stvari, ki jih dobiš
noter, piše na embalaži, da bojo zdržale od 5-7 postopkov. Jst sem do zdej naredila 3 vključno
s tem videom in tube so še kr polne. Na embalaži piše tudi, da gre za zeliščno oz. rastlinsko
osnovano formulo, kar je verjetno plus. Sem s to stvarjo zadovoljna. Ne vem sicer, če bi jo še
enkrat kupila, ker vseeno mislim , da lahko s svinčnikom dosežeš hitre in učinkovite rezultate.
Je pa stvar fajn, ko gremo na dopust in se želimo zbudit že z obrvmi gor. Upam, da ti je bil
video v pomoč in koristen. Definitivno moj nasvet bi bil, da bereš navodila. To pa je to.Vse
ostalo je easy, peasy! Se vidimo v naslednjem videu in uživajte do naslednjič! Čao! (Pomaha
v kamero.)

Lepa Afna – Basic get ready with me; 4.5.2018 – 39.631 ogledov in 1.400 všečkov
Mislim, da bo to eden najbolj realnih get ready with me-jev. Dejansko sem se zbudila nekaj
minut nazaj. Vse, kar sem nardila je, da sem si umila obraz in sem prišla gor v studio. Ostalo
bomo nardil skupi. Še prej, glede na to, da sem vstala 5 minut nazaj, rabim mal muzke. (Na
telefonu si prižge glasbo in zapoje.) Najprej bom očistla makeup, ki mi je padu do ponoč.
Nova linija od Niveje, to trenutno uporabljam za odstranjevanje. (Približa izdelek kameri.) Je
zelo nežna ampak hkrati odstranjuje dolgoobstojna ličila. (Odstrani ostanke ličil.) Tale mini
verzija je za vodoodporni makeup in okoli oči. Jst uporabljam tole nekje en mesec in morem
rečt, da mi je super všeč, zato ker je zelo nežna, ni ma nekega dramatičnega vonja in barve,
čeprav je v črni barvi. Pride ven prozorna in zelo učinkovita zadeva. Evo, done! Nisem še
nanesla kreme. Uporabljamo še vedno od Dermaceutic ekstra vlažilno kremo z jojobo, aloe
vero, hialuronsko kislino ter vitaminom E. Okej ta čas, ko se to mal vpije, si lahko naredim
frizuro. Let me brush my hair. (Si razčeše lase.) Moji lasi so zdaj približno 3 dni oz. že 4 dni
stari. Danes zvečer si jih bom umila, ampak ne zgledajo stari zahvaljujoč suhemu šamponu.
Uporabljam od Moroccanoil suhi šampon. (Približa šampon kameri.) Zakaj rada uporabljam
točno ta suhi šampon? Ker kot rečeno, ga imam že kr neki v laseh, ampak kljub temu, da ga
bom nanesla še mal, ne bo obtežil mojih las, ne bodo izpadli nič greasy in to mi je všeč. Poleg
vonja, poleg tega da je bomb ass thing! (Oblikuje frizuro.) Zdej pa lahko začnemo pomojem z
makeup-om. Prvi korak je primer od 2-faced. Hangover, protective ... bla bla bla, primer. Tale
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primer je fajn, ker se hitro vpije plus diši po kokosu. Nvm zate, ampak men stvari, ki dišijo po
kokosu. I love it! Puder bom dans uporabila od Vichy Dermablend, zlo prekriven puder. V
odtenku...oz. moj pravi odtenek je 35. Ne rabiš ga velik, ker je prekriven in pa za naraven
finiš bom uporabila beauty blender. (Nanese podlag s čopičem.) Korektor Nars radiant
creamy concealer v odtenku custard. Zatapkam tudi korektor. (Nanese korektor na puder.) Pri
korektorju najrajši uporabljam beauty blender, ker ni teh črt od čopičov. Res zabriše fajn sled
v kožo. Obrvi sm si včeraj prvič pobarvala sama doma in sem zelo zadovoljna z rezultatom.
Kupla sem v Dm-u tole znamko Depend. Mogoče celo pokažem v videu, kako se zadeva
uporablja, ker je super enostavna. In zdej mam obrvi! Končno mam obrvi! To nič ni zarisan
sam pobarvam. Ampak vseen jih bom zarisala s svinčnikom od Beach styla. Super, da
obstajajo takšne stvari, ker se kočno počutim tko kot da mam svoje obrvi. Ker se zjutraj
zbudim in so tle! Esence make me brow maskara za obrvi, da ostanejo na mestu ceu dan.
(Ureja obrvi.) Hecam se ... ceu dan. Magic eyes nanesem pod lok obrvi. Gre za tako vanilija
senčko in pa v notranji kotiček in na vodno črto. Zatapkam s prsti in eno in drugo. V sekundi
pokažem obrazu, kje hočem svetlobo. V trenutku zgledam bolj zbujena. Obrvi so narejene,
koža tud. Čas je, da gremo na veke. V bistvu z vekami ne bom komplicirala. Uporabila bom
enojno senčko od Clarisa, silver ivory je odtenek. (Nanese senčila na veke.) Nanesem
enakomerno senčko po celi veki. Mislim, da se senčke zdej boljše obnašajo s prsti, ker
mislim, da ščetine ne zagrabijo teh mikrobleščic dobr, tko da prst je boljša alternativa. Enojna
senčka, 55 odtenek, mat senčka, nanesem jo čisto malo na pregib veke, čisto malo, toliko da
se nakaže, kje se moja veka prepogne. Nič dramatičnega ne delam danes. L’oreal gel eyeliner
v črni barvi. (Nanese eyeliner na oči in se gleda v žepno ogledalo.) Maj je že ... mater. Zdej za
naslednjo šolsko leto planiram oz. pripravljam en projekt za moje afnice, ki hodte v šolo.
Zaenkrat vam še ne morem nič točno povedat ampak da vas tudi ne mučim, bom kr nehala.
Ne bom nč kej več blebetala o tem. Obljubim pa, da vam bo ful všeč. Vem, da bo tudi vam.
Čez poletne počitnice boste vse izvedele vse. Vam bom povedala, ko bo aktualno. Uporabim
bronzer za otoplitev obraza, ga nanesem na ličnice, na vrh čela in pa pod brado. Od Milani 12,
taka baked rozasta barva. (Nanese bronzer in rdečilo.) Maskara od L’oreal Paradise extatic.
Poslali so mi jo že kr nekaj časa nazaj, ampak šele ta teden sem jo prvič sprobala. Ful mi je
všeč, ker ful ukrivi trepalnice in ful lepo dolžino da. Ful lahko nabildaš trepke. Stvar, ki mi pa
ni všeč je pa ta, da se v mojem primeru maskara preslika na veke in če mi noben ne pove,
hodim po svetu s črnimi vekami od trepalnic. Overall mi je sam finiš te maskare ful všeč.
Okej, zadnjič sem v Dm-u pograbla novo šminkico. Šminka je od L’oreal, ki je nastala v
sodelovanju z Balmain Paris in je super lep odtenek. Tak nude. (Nanese šminko.) Gre za mat
šminko, ki pa ma zelo zelo prijetno teksturo. Ne zateguje ust, super je! Uau! Me gusta! In to je
to. To je končni look. To je končni get ready with me. Mislim, da sem kr dobr nardila, glede
na to, da sem šla iz tega v to. (Pokaže sliko od prej in zdaj, ko je namazan.) Mislim, da mi je
šlo kr dobr. To je to za dons. Gledamo se v naslednjem videu. Uživajte v maju, bodite fajn! In
do naslednjič! Čao! (Pomaha in pomežikne v kamero.)

Lepa Afna – Eskotičen makeup look; 12.4.2018; 34.574 ogledov in 1.300 všečkov
(Kratek vpogled kako bo izgledal končni videz) Afnice čao! Dons si bom jst dala duška z
makeup-om. (V uvodu nenamazana in z barvasto ruto na vrhu glave. V ozadju se čisto potiho
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vrti prijetna glasba.) Zapasal se mi je igrat z makeupom. Dolg časa se nisem snemala, kamera
mi je pa dala na tla, ko sem šla v Pariz. Sem jo imela na popravilu. Potem sem šla zruvat
modrostni zob, skratka, vse se je to mal zacelil. Tud kamera je spet popravljena in Lejči lahko
spet snema. Danes se bom spet igrala z makeup-om. Hočem nardit barvit, mavričen makeup
look. Navdihnila me je tale slika. (Na telefonu pokaže fotografijo naličenega modela.) Bolano
dober makeup, ful barvit. Od Revlona Instagram je tole. In skratka nekaj takega bom probala
jst danes ustvarit. Zakaj pa ne. Glede na to, da bom mela ful dogajanja na vekah, morem
poskrbet za eye primer, zato da bodo senčke lepo obstale gor. Začenjam kr s senčkami, ker
podlago in rdečilo imam že dejansko na svojem obraz. Iz tele Lancom Sony paletke pograbim
prvi in pa drugi odtenek, rozast odtenek in ga nanesem po prvi polovici veke. Notranji kotiček
in pa nekje na sredini se bom ustavla. Jst ko delam kompleksen videz na učkih, rada delam
oba očesa naenkrat, torej desnega in levega in potem grem naprej, da vmes ne pozabim kaj
točno vse sem delala. (Nanaša senčila na veke.) Okej, naslednja paleta ob od Noube.
Uporabim tale svetel, pastelnato roza odtenek in pa mal zmočim čopič za večjo pigmentacijo.
V bistvu ta odtenek nanesem isto ko prejšnji, in po notranjem kotičku do polovice. Iz te iste
palete bom vzela rozasto in vijolično. Kr hočem tako bogato, globoko roza barvo dobit in jo
nanesem na pregib veke. V tako V obliko, tko prekucnen V. Spodaj pod video mi lahko
napišeš kaj bi rada vidla v naslednjih videjih, kaj nej posnanem. Če maš kakšno idejo. Daj si
duška. Sama pripravlam že neki stvari, od izzivov do vloga, ampak če maš ti zame kakšno
idejo, hvala, se priporočam. Vzamem čist čopič in zabrišem svetlo roza s to temnejšo. Lepo se
mora vsedit v veko, ker gre res za tako intentivno barvo, nočemo teh očitnejših črt. Tko da,
blend blend blend blend and blend. Ona ma v pregibu drobno črto vijolčne. Tko, da bom jst
tud šla z vijolično. Tale makeup mi je noro všeč in ga bom probala kr mal skopirat. Ampak
sej če skopiraš je že pol oproščen, ane. Uau! Jst sem človek od barv, sem od nekdaj bla človek
od barve. Tud v trgovini, ko so cunje barvite, mene tja potegne. Vzamem čist čopič in
zabrišem tole vijolično. Rozasta se mi je mal zgubila, ampak jo vrnem. Naslednji korak bo
zelena senčka iz Milani paletke. Uporabim jo na flat, ozko prirezan čopič in nanesem to
senčko v notranji kotiček do polovice. Uporabim tud tole neon zeleno iz Nouba paletke ter jo
nanesem pod to zeleno v notranji kotiček za osvetlitev. Modra je na vrsti. Pograbim tole
modro iz Kylie palete, Peach palette in jo nanesem po spodnji polovički spodnjega dela. In ko
pridem do čist zunanjega dela očesa, mal tkole nadaljujem, kot da bi delala eyeliner. Ker zdaj
ga bom delala in se bo ta modra povezala z eyelinerjem. Vzamem tud mal tele svetlo modre iz
paletke L.A. girl. Zmočim. Čaka nas še eyeliner. V napad. Uporablam od Nix-a liquid
eyeliner in z njim vbistvu je zelo težko nardit črto, ker ma zelo vpogljivo konico. Morem bit
čist tih, ko to delam, tko da se vrnem. Umetne trepalnice in eyeliner so gor. Se mi zdi, da paše
na to dramatičnost celotnega dogajanja. Umetne trepke sem uporabila od Eyelure, luxe
cameo. Mislim, da je fer, da barvo uporabim tud na ustih, ker bi blo čisto preveč dolgočasno,
preveč varno, če bi zdej nanesla nude šminko. Lip liner od Bijou. Od Wet and Wild odtenek
rebel rose. (Nanese šminko.) Hmm...komot bi pustila tukaj. Ampak še grem z mal barve z
Hypoallergenic Bell shiny lip glosom, v odtenku 08. Okej, čisto tanko plast Noubine glossy
sem dodala. Okej, sestra! To je končen videz, dramatičen. Full on makeup glam. Ni za
tržnico, šolo al pa za na sestanek. Ampak definitivno pa je zabavat se. Bi nosila tak makeup
videz? Zapiši v komentarju. Pejte me prečekirat tud na Instagramu. Drage moje, vidimo se
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kmalu. Obljubim, da res v kratkem. Lupčke, uživajte do naslednjič. Čao! (Pošlje poljub v
video.)
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Priloga B: Karakteristike in načini vpliva mnenjskih voditeljev
Priloga B.1:
Katja Grudnik (blog in Youtube) – analiza: 4 videi in 13 objav na blogu

Samozavest

Pogostost
pojavljanja
elementa
(samo v eni
objavi,
večkrat …)
večkrat

Primer/Opomba

Vir:.
http://www.blogvivalavida.com/2018/10/testiramprva-misshina-nova-kolekcija-s.html
Zelo lepo diši. Lahko bi rekla, da po nekem parfumu.
Je kar močno odišavljen, ampak mene ne moti.
Vonj je zelo prijeten in ni po alkoholu/acetonu itd….
Izjemni so. Dolgoobstojni, hitrosušeči in izjemno
lepih odtenkov.
'' Oh, moja Missha. Ko bi ti vedela, koliko sreče mi
prineseš s svojimi izdelki!
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=e1s58dLcnMM
''Men so šminke res všeč. Že prejšnja kolekcija mat
šmink mi je bla super, glih zato, ker so mat in pri Bell
mat šminkah je tako, da so res lahke.''

Znanje

večkrat

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=TZSgtt_u0s&t=31s

''Je take srebrne barve in zelo paše k tistim temno
rdečim bordo šminkam. Hotla sem vam tudi še
pokazat ta majhen trikec. Jst mam zeleno senčilo. Sej
boste vidle, ko bomo šle make-up pogledat ampak
zeleno senčilo je super za punce, ki imamo zelene
oči.''
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Vir: https://www.youtube.com/watch?v=bGdwTvTbb3g
''Tko da poleti potrebujemo bebe kremo, ampak
zdej bom dale tole podlago. (Dve podlagi drži v
rokah.) Zdej, da bo res držal, bomo zbrale tole mat
podlago. Tale podlaga je res primerna, za tiste s
mastno kožo. Jst mam to značilno T-cono, kar pomeni,
da se nažalost zelo zelo hitro začnem svetit.''

Poistovetenje

večkrat

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=e1s58dLcnMM
''Upam, da bo vsaka najdla neki zase. Jst bom
definitivno največ nosila tole rdečo šmink. Kaj pa ve?
Me zanima. Mi kr napište, pošljite kakšno slikco na
Instagramu. Me ful zanima kako vam pašejo.''
Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/07/bellhypoallergenic-novi-vlazilni.html

Kaj pa ve? Uporabljate primerje?
Artikulacija

večkrat

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls7w6NMy_FM&t=57
s

Opomba: Dobra kvaliteta kamere, primerno ozadje.
Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/07/novi-suhisamponi-loreal-nivea.html

Opomba: čiste, barvne fotografije
3.Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls7w6NMy_FM&t=57
s

'' Ampak mene je ta tonik navdušil, ne samo zato, ker
je res antibakterijski, men se mozolji v tem času res
skoraj niso razvili. Pa sem vmes mela izpitno obdobje,
76

9 izpitov v enem mesecu, pa veste, da ni bilo najlažje.
Še ena stvar je tukaj..vonj. Ta mene čisto kupi in men
osebno diši po lubenicah.''
Koristnost

večkrat

Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/06/the-bodyshop-v-sloveniji-in-moji.html

Jogurti so super za poletje, ker so izredno lahkotni in
se hitro vpijejo. Tudi nasploh delujejo osvežujoče in
zame so res popoln posladek po tuširanju.
Mislim, da bodo super tudi za kakšne opekline na
morju, ker delujejo izjemno hladilno!
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls7w6NMy_FM&t=57
s

''Še en korektorček, ki je v bistvu za te mozoljčke.
Nanesemo ga na čisto kožo, pod make-up, pod puder,
ker ima noter aktivne sestavine, ki pomagajo, da se ti
mozoljčki, ki so že prej nastal, ki jih nismo preprečli.''
Kredibilnost
Ime in geografska

Ime in lokacija zapisana na spletni strani pod zavihek

lokacija

O meni. Uporablja svoje ime in ime bloga Viva la
vida.
Vir: http://www.blogvivalavida.com/p/o-meni-aboutme.html

Kvalifikacije/sledlji
vost

enkrat

Št. ogledov, št.naročnikov in št.všečkov lahko vidimo
na njenem Youtube kanalu.
Trenutno ima 545 naročnikov.
Vir:
https://www.youtube.com/channel/UCfysGgle0uFZW
ulgjTgQlqA/videos
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Pripadnost znamki

večkrat
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=TZSgtt_u0s&t=33s
Je od znamke Bell Hypoallergenic. Meni je ta znamka
zelo pri srcu. Je cenovno dostopna, tako da sem v
bistvu res ponosna ambasadorka od Bell-a.''
Vir:
http://www.blogvivalavida.com/2018/10/testiramprva-misshina-nova-kolekcija-s.html
Sicer pa, iskreno ... pri Misshi je vse najboljše.
Zaenkrat kaže tako, da me čisto noben izdelek ne bo
razočaral, kar je neverjetno.''

Povezave do drugi

večkrat

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=TZSgt-

spletnih

t_u0s&t=33s

strani/blogov

Opis pod videom: Uporabila sem le izdelke znamke
Bell HypoAllergenic, ki jih lahko kupite v Tuš
drogerijah, Nami, Maxiju in preko spleta na njihovi
spletni strani www.bodizenska.si
Vir:
http://www.blogvivalavida.com/2018/10/testiramprva-misshina-nova-kolekcija-s.html
P.s. Izdelke kupiš https://missha.si

Navedene

/

kompetence

Navedeno na njenem blogu pod kategorijo O meni.
Vir: http://www.blogvivalavida.com/p/o-meni-aboutme.html

Pretekle izkušnje in
navezovanje na njih

večkrat

Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/10/resitev-zahitro-susenje-laka.html
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Ni hujšega kot to, da hitiš na sestanek in si zjutraj
lakiraš nohte - ker pač z okrušenim lakom na nohtih
ne moreš pred beauty naročnika in potem se ti vse
skupaj spacka že ko se obuvaš in zaklepaš stanovanje.
Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/05/tummyteatox-ali-resitev-za-ljubitelje.html

Tudi letos sem pomladi začela piti Tummy Teatox
čaje in njihove "lepotne, čistilne" zvarke, kot jih sama
ljubkovalno imenujem. O izdelkih sem pisala že lani,
tukaj (klik!).Letos so nekateri novi…
Predsodki

nikoli

/

Osebna

večkrat

Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/08/odkritjepoletja-oliv-olje-za-obraz.html

prepričanja/Mnenje

Moram priznati, da mi da malo izdelkov takojšen nor
občutek na koži.Ponavadi jih moram preizkusiti vsaj
3x-5x, da si ustvarim neko celotno mnenje.
Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/04/le-couventdes-minimes-ljubeca-nega.html

Vesela sem, ker se mi zdi to tak luksuz, da lahko
uporabljam takšno kozmetiko, ki je čisto posebna in
prihaja iz daljnih krajev in seveda ni iz velike tovarne,
ampak jo delajo ročno.
Preference

večkrat

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=TZSgtt_u0s&t=33s
Pozimi mam jst osebno rajši, če so šminke bolj
vlažilne, kot pa mat, ker je že tako mraz in je res fino,
da ti navlaži ustnice, da preveč ne razpokajo.
Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/05/10-
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razlogov-zakaj-moras-preizkusiti.html
Moja najljubša je seveda RDEČA, ki je enostavno
najlepša rdeča šminka kar jih imam.
Popolnost

vedno

Vir:

informacij/točnost/

https://www.youtube.com/watch?v=Ls7w6NMy_FM

natančnost

&t=57s
'' Ta čistilni gel je zelo naraven, tako skoraj nima
vonja oz. je zelo tak medicinski, čisto tak poseben
vonj.Nič ni močen, tako da še posebej za tiste, npr.
nosečnice, ki nimajo rade močnih vonje, jim res
priporočam ta gel. Gel deluje zelo antibakterijsko,
tako da vbistvu že s to osnovno nego, ko si odstraniš
make-up, poskrbiš zato, da je koža razkužena.''
Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/04/lecouvent-des-minimes-ljubeca-nega.html
Krema je za hladne dni.Losjon je fantazija. Vonj je
pudrast, prijeten in topel. Tekstura pa je takšna, da se
dokaj hitro vpije (ne najhitrejše, ampak čisto dovolj
hitro) v kožo in jo pusti mehko.Najbolj pa mi je všeč
to, da pusti kožo tako lepo navlaženo in diši.

Spremljanje trendov

večkrat

Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/09/negakoze-z-ordinary-izdelki.html
Po nešteto slikah The Ordinary izdelkov na
Instagramu, prebranih objav blogerskih prijateljic, sem
se tudi jaz odločila da je čas, da preizkusim izdelke te
znamke.Zakaj so tako popularni?
Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/07/pixitonik-vreden-greha.html
Pixi tonik je eden izmed tistih HYPE produktov - o
katerem pišejo vsi.

Ujemanje s

enkrat

Vir:
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potrebami/željami

http://www.blogvivalavida.com/2018/05/primerjava-

uporabnikov

catrice-in-urban-decay.html
Kot lahko vidim imate primerjave različnih a hkrati
podobnih produktov zelo rade, zato sem se odločila da še enkrat naredim primerjavo meni ljubih
korektorjev.

Estetski videz

vedno

Ozadje v videih belo, ponavadi sedi na beli sedežni.

(tipografija, izbira

Dobra svetloba in kvalitetno posneto. Pisava je

pisave, ozadje)

primerna, razločno lahko beremo zapise. Smiselno
urejeno.

Stil pisanja, stil

/

govora

Stil pisanja in govora je zelo sproščen. Katja govori
razločno, malce v narečju. Vedno je izjemno
pozitivna, vesela in polna energije.
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=Ls7w6NMy_FM
&t=57s
''Res je, da jst micelarno vodico uporabljamo samo za
senčila, za učke, za obrvi odstranit in za močne mat
šminke. Vodica je zdržala, kolkr vidim, takole na hitro
če zračunam, to bo skoraj za 6 mescov, to pomeni, da
se ful dejansko splača.''

Sprožilec
radovednosti

večkrat

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=bGdwTvTbb3g&t
=15s
''Živjo punce! Prav lepo pozdravljene. Danes se vam
pripravila tak malo bolj večeren poletni look. Jst bi ta
look nosila, ko bi šla zvečer vn žurat, ko bi šla na
kakšno večerjo, na kakšen coctail s puncami.''
Vir:
http://www.blogvivalavida.com/2018/05/tummyteatox-ali-resitev-za-ljubitelje.html
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Ali res shujšaš? Ali deluje? Kako je s temi čaji?
Komunikacija s

Vir:

sledilci (+

https://www.youtube.com/watch?v=bGdwTvTbb3g&t

komentarji)

=15s
''Kam gremo plesat? (Se nasmehne in pošlje poljub v
kamero.) Uživite! Čao!''
Vir: http://www.blogvivalavida.com/2018/05/hudabeauty-smoky-obsession.html#comment-form
Komentar sledilke:
Zivjo :) Jaz imam dve paletki, prvo Rose gold veliko
paleto in pa eno manjso, najnovejso Gems paletko.
Sencila so res super, ta manjsa verzija je nora, saj so v
njej same bleščičke! Bi pa želela imeti v svoji zbirki
še kakšno šminko ❤

Priloga B.2:
Lana Spital (blog in Youtube) – analiza: 4 videi in 11 objav na blogu

Samozavest

Pogostost
pojavljanja
elementa (v
samo eni
objavi,
večkrat…)
večkrat

Primer

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=Hz8xFGlzI0A&t=9
2s
''Oblikovanje obrvi s pomočjo mila je meni ful všeč. Ne
vem zakaj še nisem to prej govorila. Je čisto enostavno,
vsak ma doma eno tablico mila. In zdej vam bom tudi
jst pokazala kako to doma hitro in enostavno naredite.
To bo postal vaš najljubši način oblikovanja obrvi,
boste vidle.''
Vir: http://lanaspital.si/najljubsi-izdelki-tedna/
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Trenutno me Freedom – Pro Strobe Cream paletka
spremlja vsepovsod. Obožujem jo zaradi njene priročne
majhnosti in seveda kremnih odtenkov, ki jih
uporabljam za osvetljevanje in senčenje obraza.
Znanje

večkrat

Vir: http://lanaspital.si/7-najpogostejsih-napak-priuporabi-pudra/
Pri izbiri moramo vedno biti na naravni svetlobi, saj
luči v drogerijah barvo podlage pogosto spremenijo za
odtenek ali dva. Odtenek podlage pri preiskušnji vedno
nanašaj na levo ali desno stran našega vratu in čeljusti.
Nikakor ne na zapestje ali lice, saj je mnogokrat obraz
drugačnega tena kot naše celotno telo.
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=DHYnWjbJAJ4&t=
14s
''Za vse, ki ne veste kaj tranzicijsko ličilo pomeni, to je
neka nevtralna barva, ki si jo damo na veko, preden
začnemo nanašati druga senčila, zato da se potem ta
senčila lepše zabrišejo, da vse skupaj zgleda tak lepo
mehko zabrisano.''

Poistovetenje

večkrat

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=Hz8xFGlzI0A&t=9
2s
'' Dejte same preizkusit, če je pa že katera slučajno,
dejte spodaj v komentar napisat in ja upam, da vam je
bil ta video všeč in če mate katerokoli vprašanje, dejte
spodaj napisat in vam bom z veseljem odgovorila.''
Vir: http://lanaspital.si/16147-2/
Skratka sedaj sem postala pravi ‘junkie’ šmink, saj je
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moja zbirka ogroomna ( če bi jo želele videti mi
sporočite spodaj pod komentar ).
Artikulacija

vedno

Lana se razumljivo in dobro izraža. Dosledno sledi
obravnavani tematiki.
Kvalitetno posneti videi, zaznamo lahko veliko
vloženega truda.
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=WlmxxH80e1w
Video posnet v obliki vloga, razgiban, posneto s
kvalitetno kamero. Vključi tudi druge ljudi (umetnico
ličenja).

Koristnost

vedno

Vir: http://lanaspital.si/s-o-s-zlomljen-noht/
Se je tudi že tebi kdaj noht takole zlomil? Verjetno veš,
da je takšna stvar lahko precej neprijetna in boleča. S
pomočjo tega trikca boš takšen noht utrdila in preprečila
nadaljnje lomljenje.
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=WlmxxH80e1w
Je pa res, tak kot sem rekla, tole ena izmed najboljših
stvari, ki si jih lahko našpricaš na obraz, ko imaš na
primer veliko suhih izdelkov, posebej če jih veliko
plastiš, če imaš veliko plasti makeup-a, ko tole
našpricaš, se vse nakak zlije skupaj, puder še lepše
zgleda, se še bolj poveže s kožo. Skratka je ena taka
stvar, ki jo preprosto moraš imeti

Kredibilnost
Ime in geografska

Ime in priimek jasno zapisan na Youtube kanalu ter na

lokacija

blogu. Točna geografska lokacija ni znana.

Kvalifikacije/sledljivost enkrat

Na Youtube kanalu lahko vidimo število naročnikov,
všečkov in št. ogledov.
Vir: https://www.youtube.com/channel/UC84

XKLuYk0dMn_gnxGDGog0w/about
Pripadnost znamki

večkrat

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=WlmxxH80e1w
''Evo punce, to je pa moj najljubši izdelek od MAC-a, ki
ga definitivno priporočam. To je Fix plus. Ziher ste ga
že vidle, da ga uporabljam. Je super za podlage, za
obstojnost. Res vse lepše naredi, tak da tole je moj must
have izdelek, ki ga res priporočam.''
Vir: http://lanaspital.si/ocenajohnyorganic/
Zaradi tako dobre kvalitete in učinka ti zagotavljam, da
svojega Johhnya preprosto ne boš več spustila iz rok,
vsaj jaz zase vem da ne!

Povezave do drugi

Vir: http://lanaspital.si/16147-2/

spletnih strani/blogov

Na spletni trgovini Ličila.si lahko izbiraš med ogromno
odtenki.

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=WlmxxH80e1w
Počekiraj še Anjin profil
https://www.facebook.com/AB-Anja-Blag...
Navedene kompetence

enkrat

Na spletni strani pod kategorijo O meni.
Vir: http://lanaspital.si/o-meni/
Na svoji poti sem sodelovala že s številnimi
slovenskimi zvezdniki, kot so Neisha, Alya, Eva Boto,
Raay, Kataya, Sara Kobold in v zaodrju slovenskega
Philipsovega Fashion Week-a v Ljubljani.

Pretekle izkušnje in
navezovanje na njih

večkrat

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=_aiQMySRbFc
''Pred nekaj tedni sem dobila tale Style curl od Phillipsa. Najprej ko sem ga videla, verjetno tak ko vi
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zdaj….kaj je zdaj to?! Vse smo vajene tistih paličnih
kodralnikov. Videla sem že tudi tiste kodralnike, ki
vbistvu potegnejo las in potem navijejo in potem
spustijo in kodri tako čudno stojijo. Sem vedno malo
skeptična glede takih stvari.''
Vir: http://lanaspital.si/reci-mastnim-lasem-adijo/
Vse se je začelo takrat, ko sem že skoraj čisto obupala,
saj so bili moji lasje v takšnem stanju da so se tako
rekoč zmastili že enak dan. Zjutraj pranje, zvečer pa je
moje lasišče bilo tako mastno, da mi drugega kot
ponovno pranje naslednji dan ni preostalo.
Predsodki

/

Nismo zasledili.

Osebna

večkrat

Vir: http://lanaspital.si/16147-2/

prepričanja/Mnenje

Moram priznati, da sama nisem bila velika ljubiteljica
šmink, ker imam malce manjše ustnice in zato nisem
bila nikoli pretirano navdušena nad živimi in malce
močnejšimi barvami na ustnicah ter sem vedno nekako
izbirala glosse v nežnih nude barvah, ki so jih čisto
malo obarvali.
Vir : http://lanaspital.si/trikec-s-katerim-bospodaljsala-obstojnost-svoje-britvice-2/
Po prvi uporabi britvice na rezila previdno nanesi par
kapljic olja. Sama kar najraje uporabljam baby olje, ker
ima nevtralen vonj.

Preference

večkrat

Vir: http://lanaspital.si/caszapopolnourejeneobrvi/
Sama vedno raje uporabljam črtala, ki imajo malce bolj
hladen podton, saj tako obrvi izgledajo bolj naravno.
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=_aiQMySRbFc
'' Jst hočem da lasje grejo stran od obraza in nam ga bolj
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odprejo. Jst res nimam rada fejst skodranih las, toliko da
lepo pade. Nikoli jih ne navijam od korena do konic.''
Popolnost

vedno

Vir: http://lanaspital.si/trikec-s-katerim-bos-

informacij/točnost/

podaljsala-obstojnost-svoje-britvice-2/

natančnost

Hkrati pa veš da je ena izmed lastnosti olja
hidrofobnost, to pomeni da odbija delce vode. In ravno
to se bo zgodilo z naoljenim rezilom britvice, na
katerem se sedaj zaradi olja delci vode ne bodo
zadrževali in s tem ne bodo povzročili rjavenja
kovinskih delcev.
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=_aiQMySRbFc
''Ta krtača je zdaj na 210 stopinj in kot vidite jo lahko
prislanjam na obraz (se dotakne obraza s kodralnikom)
in se ne bom nič opekla.''

Spremljanje trendov

večkrat

Vir: http://lanaspital.si/trend-uporaba-tekoce-sminkeza-risanje-eyeliner-crte/
V zadnje pol leta se je v lepotnem svetu razširil trend
nošenja tekočih šmink na očeh. Najverjetneje si zanj že

slišala, saj ga uporablja že kar nekaj YouTuberk še
posebno pa je razširjen med lepotnimi gurujkami na
Instagramu.
Vir: http://lanaspital.si/trend-report-crystal-lips-2/

Si že videla zadnjo Instagram senzacijo ”Crystal Lips”?
Ujemanje s

večkrat

Vir:

potrebami/željami

https://www.youtube.com/watch?v=DHYnWjbJAJ4&t=

uporabnikov

14s
''Obvezno mi spodaj v komentar napišite, kateri izdelek
bi želele videti v takšnih videjih. Ful sem vedno vesela
vaših predlogov.''
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Vir: http://lanaspital.si/trend-uporaba-tekoce-sminke-zarisanje-eyeliner-crte/
Ker sem prejela kar nekaj vprašanj na to temo, sem se
odločila, da temo malce bolj raziščem in ugotovim ali je
sploh varna!
Estetski videz

vedno

Primerna pisava in izbira tipografije. Veliko slikovnega

(tipografija, izbira

materiala, fotografije imajo dobro svetlobo, so lepo

pisave, ozadje)

urejene.
Ozadje je v večini videih enako. Lana snema v svoji
sobi. Vedno je vse urejeno in lepo pospravljeno.

Stil pisanja,

/

stil govora

Stil govora zelo sproščen, Lana govori v narečju,
vendar se jo še vedno dobro razume. Njeni zapisi na
blogu so jasni, ne predolgi, besedišče osredotočeno na
lepotne izdelke. Uporablja veliko osebo ednine. Veliko
angleških izrazov.
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=DHYnWjbJAJ4&t=
14s
''Gremo zdaj na to stran, kot vidite so res take bolj
uštikane svetle senčke, na drugi strani so bolj umirjene,
temnejše senčke. Če pogledaš drugo stran, grejo vse
barve res skupaj.''

Sprožilec radovednosti

večkrat

Vir: http://lanaspital.si/reci-mastnim-lasem-adijo/
Si vedela, da lahko svoje lase tako rekoč ‘natreniraš’ da
se ne bodo več toliko mastili? Noro, kajne!

Vir:https://www.youtube.com/watch?v=DHYnWjbJAJ4
&t=14s
''Helou, vse ki ste prvič z mano, sem Lana, vse,ki pa ste
se vrnile nazaj, welcome back! Torej danes imamo za
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vas pripravljen en fajn video. Skupaj bomo testirale,
naredle make up look in vidle če je ta izdelek vreden
nakupa.''
Komunikacija s sledilci

večkrat

(+ komentarji)

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=DHYnWjbJAJ4&t=
14s
Komentar sledilke: O ja. To je paletka ki sem jo že
prej videla in mi je bila zeloo VSEC!!! In upam da jo
bom tudi jaz dobila. Super video!
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=WlmxxH80e1w
''Sem rekla, da bom enega eni moji sledilki, original
zapakiranega podelila. Če želiš, da tale lepotec pride v
tvoje roke, je vse kar moreš storit, všečkat tale filmček,
v komentar zapisat, da sodeluješ ter se naročit na moj
Youtube kanal, če nanj še nisi naročena.''
Odziv: 648 komentarjev

Priloga B.3:
Lepa Afna (Youtube) – analiza: 5 videov

Samozavest

Pogostost
pojavljanja
elementa
večkrat

Primer
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=nSeUhBNfUFY
'' Uporabljam od Moroccanoil suhi šampon. (Zakaj rada
uporabljam točno ta suhi šampon? Ker kot rečeno, ga imam
že kr neki v laseh, ampak kljub temu, da ga bom nanesla še
mal, ne bo obtežil mojih las, ne bodo izpadli nič greasy in to
mi je všeč.
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=nSeUhBNfUFY
Šminka je od L’oreal, ki je nastala v sodelovanju z Balmain
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Paris in je super lep odtenek. Tak nude. Gre za mat šminko,
ki pa ma zelo zelo prijetno teksturo.

Znanje

vedno

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=nSeUhBNfUFY

'' Pri korektorju najrajši uporabljam beauty blender, ker
ni teh črt od čopičov. Res zabriše fajn sled v kožo.''
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=7VGOSCcHReU
'' Moj odtenek je brown black. Poleg mojega odtenka sta
še dva na voljo in sicer rjava in pa črna. Cena je nekje
12 evrov. Zadostuje pa za 5-7 uporab.''
Poistovetenje

večkrat

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=52iWt4L8NQE
'' Spodaj pod video mi lahko napišeš kaj bi rada vidla v
naslednjih videjih, kaj nej posnanem. Če maš kakšno
idejo. Daj si duška.''
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=nSeUhBNfUFY
''Zdej za naslednjo šolsko leto planiram oz. pripravljam
en projekt za moje afnice, ki hodte v šolo

Artikulacija

vedno

Lepa Afna se jasno izraža. Sledi obravnavani tematiki in
se skače iz ene teme na drugo. Video so kvalitetno
posneti in urejeni.

Koristnost

vedno

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=7VGOSCcHReU
''Morem rečt, da se mi to zdi enostavna rešitev za vse
punce, ki nismo bile blagoslovljene z močnimi, lepimi
obrvmi.''
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=R-9JtQOHzko
'' Danes bomo uporabili tale puder od Vichy-a,
Dermablend v odtenku 35. Je ekstra prekriven in to v
tem trenutku moja koža potrebuje. Tole ko sem snemala,
sem bila napol prehlajena in napol z vročino in se je
poznalo tudi na koži. Res je ekstremno dobro prekril
rdečico in ostale nepravilnosti.''
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Kredibilnost
Ime in geografska
lokacija

Večinoma se predstavlja z imenom Lepa Afna in ne Lea
Filipović. Geografska lokacija ni znana.

Kvalifikacije/
sledljivost

Na Youtubu lahko vidimo število naročnikov, št.
ogledov in št. všečkov.
Vir:
https://www.youtube.com/channel/UCXJoVlu_x7cWYI
JF4-lRulg/about

Pripadnost znamki

večkrat

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=d77Zh6R_tyg
''Glede na to, da ste jamrale nekatere, da so težavne,
morem na tej točki oment, da je verjetno odvisno kateri
tip umetnih trepalnic naročiš. Jst sem šla kr na
preverjeno priznano znamko Ardell.''

Povezave do drugi
spletnih
strani/blogov
Navedene
kompetence
Pretekle izkušnje in
navezovanje na njih
Predsodki
Osebna
prepričanja/Mnenje

V opisu pod videom samo povezave do njenih družbenih
omrežij.
/

Niso navedene na Youtube kanalu in ne na spletni strani
.

/

Nismo zasledili.

/

Nismo zasledili.
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=d77Zh6R_tyg
''Te trepke so FAIL, FAIL! Tko da jst bom uporabila

enkrat

lepo kr maskaro in namazala svoje trepke. Dobro
preverjene stvari so najboljše. Tradicija!''
Preference

večkrat

Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=52iWt4L8NQE
'' Jst sem človek od barv, sem od nekdaj bla človek od
barve. Tud v trgovini, ko so cunje barvite, mene tja
potegne.''

Popolnost
informacij/točnost/
natančnost

vedno

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=d77Zh6R_tyg
''Na embalaži piše: magnetic lashes, easy to apply,
reusable. Torej jih lahko imamo za večkratno uporabo,
nobenega lepila ne rabimo in trdijo da so enostavne za
uporabo. Tko da gremo pogledat, če so res enostavne.''
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Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=7VGOSCcHReU
''Gel številka 1 pravi, da enakomerno nanesemo gel iz
tube številka 1 na krtačko in naneseš gel enakomerno po
svojih obrveh, od začetka do konca. (Nanaša gel na
obrvi in se pri tem gleda v ogledalo.) Pomembno pri tem
koraku je , da zajameš res čisto vse dlačice, da ne spustiš
nobenega predela, ker potem ta barva ne bo prijela in
potem bo na tistem mestu barva neizrazita. Isto ponovim
na drugo obrvi.''
Spremljanje trendov

večkrat

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=d77Zh6R_tyg
Opis pod videom:
'' Juuuj še ena nova stvar, ki so jo pogruntali - magnetne
trepalnice! Očitno res ni vse zlato kar se sveti ane? :) Jih
je katera že preiskusila?''
Vir:
https://www.youtube.com/watch?v=52iWt4L8NQE
'' Hočem nardit barvit, mavričen makeup look.
Navdihnila me je tale slika. (Na telefonu pokaže
fotografijo naličenega modela.) Bolano dober makeup,
ful barvit. Od Revlona Instagram je tole.''.

Ujemanje s
potrebami/željami
uporabnikov

enkrat

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=d77Zh6R_tyg
''Danes bomo posnele za katerega sem celo jst ful navdušena,
ker sem dobila ogromno vprašanj. Pisale ste mi na Facebook,
na Instagram, na mail, celo vprašale ste me osebno, ko ste me
srečale. A si mogoče preizkusila magnetne trepke?''

Estetski videz
(tipografija, izbira
pisave, ozadje)
Stil govora

večkrat

Videi so največkrat posneti v prav posebno urejeni sobi zato.
Ima zelo lepo urejen lepotni kotiček, ki popestri ozadje.
Govori jasno, sproščeno. Uporablja veliko angleških besednih
zvez. Veliko uporablja tudi

osebno ednine. Veliko

terminov, ki se nanašajo na lepotno industrijo.
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=7VGOSCcHReU
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''Noter so vsi pripomočki, da si lahko sama pobarvaš obrvi.''

Sprožilec
radovednosti

večkrat

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=nSeUhBNfUFY
''Mislim, da bo to eden najbolj realnih get ready with me-jev.
Dejansko sem se zbudila nekaj minut nazaj.Vse kar sem
nardila je, da sem si umila obraz in sem prišla gor v studio.
Ostalo bomo nardil skupi. Še prej, glede na to, da sem vstala
5 minut nazaj, rabim mal muzke.''
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=R-9JtQOHzko
''Živjo punce! Dons je pred vami tale makeup look. Želela
sem se malo igrati z barvami. Navdih sem našla v svojem
sexy telefonu, nov Huawei P20 Pro.''

Komunikacija s
sledilci (+
komentarji)

vedno

Vir: https://www.youtube.com/watch?v=52iWt4L8NQE
''Drage moje, vidimo se kmalu. Obljubim, da res v kratkem.
Lupčke, uživajte do naslednjič. Čao!''
Vir: https://www.youtube.com/watch?v=52iWt4L8NQE
Komentar sledilke: Res res res te mam rada. Tako si svetla
in sijoča od navdušenja ko začneš video.

Priloga B.4:
Nika Veger – Beautyfull blog (blog) – analiza: 10 objav

Samozavest

Pogostost
pojavljanja
elementa
Večkrat

Primer
Vir: http://beautyfullblog.si/joy-by-dior/
Nova dišava Joy by Dior je pravzaprav
senzorično vzbujanje čustev, parfum, ki ga
ne morem opisati s klasičnimi dišavnimi
izrazi sveža, cvetna, mlečna … ker je vse
to.
Vir: http://beautyfullblog.si/dobramanikira-guerlain-rdec-lak/
Guerlain je poznan po božanskih dišavah
(zadnja med njimi je Guerlain Mon
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Guerlain Eau Florale, preberi oceno spodaj
v zapisu), njihova že kultna uspešnica pa
je med drugimi tudi La Petite Robe Noire.
Znanje

vedno

Vir: http://beautyfullblog.si/erborian-cckrema/
CC krema poleg vsega kar opravi BB
krema, še zelo dobro poskrbi za
poenotenje polti (Colour Correction). Če
imaš torej manjše pigmentne madeže,
pegice ali drugače neenakomerno
obarvano polt, izberi CC kremo.
Vir: http://beautyfullblog.si/primernivea/#comments
Primer ni nega, je prvi korak ličenja.
Vendar pa vseeno lahko na videz z njim
rešiš nekatere težave. Primer izberi glede
na tip kože in glede na to, kakšen učinek
ličenja želiš doseči: mat, sijoč, žameten,
stekleno sijoč.

Poistovetenje

večkrat

Vir: http://beautyfullblog.si/primernivea/#comments
Kaj pa štarter, baza, izboljševalec … Imaš
ti idejo? Pustimo to za drugič?Vesela bom
odgovora, komentarja in deljenja zapisa
tistim, ki bi jim bil članek lahko v pomoč.
In tistim, ki bi lahko z idejami za besedo
pomagali meni ;). Hvalaaa.
Vir: http://beautyfullblog.si/dobramanikira-guerlain-rdec-lak/
P.S.: V tem trenutku sem se domislila …
bi bilo bolje, da posnamem video moje
25 minutne manikire? Katero znamko in
odtenek laka za nohte pa priporočaš ti?
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Hvala za namig v komentarju.
Artikulacija

vedno

Veliko fotografij. Razumljivo in natančno
izražanje. Vložen trud v samo strukturo
objav.
Vir: http://beautyfullblog.si/joy-by-dior/
Energija, živahnost, dobro razpoloženje,
čistost, prazniki, svilena obleka, iskrenost,
poštenost … tako opisujejo novo Diorjevo
dišavo Joy tisti, ki so jo že preiskusili. Kaj
ni to vse skupaj ujeto v… veselju?

Koristnost

vedno

Vir: http://beautyfullblog.si/primer-nivea/
Spoznaj izdelek, ki je naložba v tvoj
naravno lep videz polti in ki ga uporabljajo
vsi profi visažisti.
Vir: http://beautyfullblog.si/dobremineralne-soncne-kreme/
Preberi vse o tem s katerimi izdelki je
uživanje poletja varno za tvojo kožo in
naravo.

Kredibilnost
Ime in geografska lokacija

Točna geografska lokacija ni znana. Ime
bloga nakazuje na lepotno tematiko.

Kvalifikacije/sledljivost

Ni znano koliko ljudi obišče njeno spletno
stran, kolikokrat preberejo njene zapise.

Pripadnost znamki

večkrat

Vir: http://beautyfullblog.si/moja-ljubadisava-caudalie-the-des-vignes/
Takšna je meni ljuba toaletna vodica
Caudalie Thé Des Vignes, s katero dobim
največ komplimentov v stilu ”lepo dišiš”.
Vir: http://beautyfullblog.si/melvitaargan-concentre-pur-oljni-serum/
Eden najboljših in najbolj prodajanih
Melvitinih izdelkov je arganovo olje. In
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obratno, eno najboljših arganovih olj za
nego je zagotovo Melvitino. Tokrat pa je
pionirka na področju organske kozmetike,
Melvita, stopila še korak dlje in čudovito
olje preobrazila v oljni serum.
Povezave do drugi spletnih
strani/blogov

večkrat

Vir: http://beautyfullblog.si/melvitaindigovo-olje/
Izdelki so na voljo v spletni trgovini
www.melvita.si.
Vir: http://beautyfullblog.si/sladkornipiling-proti-ogrcem-loreal-smooth-sugarsclear-scrub/
Več o novih L’Orealovih sladkornih
pilingih lahko v spletu poiščeš še pod
#smoothsugars.
Pod rubriko #SELFI.
Vir: http://beautyfullblog.si/nika-veger/

Navedene kompetence

Najboljše izkušnje sem pridobila:
-kot organizatorka prve, nadvse uspešne
konference za lepotne blogerke, Beautiful
Bloggers MeetUp (2015) in letošnje
ponovitve,
-s soorganizacijo Garažne razprodaje
izložbenih rekvizitov L’Occitane (2016),
-s soorganizacijo dogodkov za lepotne
blogerke z znamkami L’Occitane in
Dvorec Trebnik (2016),
-kot UREDNICA LEPOTE revij
Cosmopolitan Slovenija (2005 – 2013),
Sensa, Lisa, Nova
Pretekle izkušnje in
navezovanje na njih

enkrat

Vir: http://beautyfullblog.si/dobremineralne-soncne-kreme/
Badger sončne kreme uporabljam že vrsto
let, saj so učinkovite, mazljive, dišeče in
zaradi simpatičnega jazbeca na embalaži
tudi mazanje otrok ni eno samo
prepričevanje.

Predsodki
Osebna prepričanja/Mnenje

/
večkrat

Nismo zasledili.
Vir: http://beautyfullblog.si/melvitaindigovo-olje/
Zato me čudi, da lepotna industrija tako
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počasi odkriva pravo nego, ki pomaga
izboljšati videz suhih in poškodovanih
barvanih las. In skačem do stropa, ko nam
ponudijo nekaj učinkovitega in organsko
certificiranega.
Vir: http://beautyfullblog.si/erborian-cckrema/
Pogosto se jezim nad zvezdnicami, ki pod
sliko popolnega, sicer naravnega videza,
objavijo pripis #nomakeup. Videz, kot da
nisi naličen, največkrat zahteva veliko
make-upa in časa.
Preference

večkrat

Vir: http://beautyfullblog.si/dobramanikira-guerlain-rdec-lak/
A najprej nekaj o manikiri. Sem
ljubiteljica naravno urejenih nohtov.
Vir: http://beautyfullblog.si/dobremineralne-soncne-kreme/
Čeprav raje izbiram znamke z več
naravnimi sestavinami, je ta izdelek brez
vonja, vseeno dobra izbira na potovanju,
ko drugega ni moč kupiti.

Popolnost
informacij/točnost/natančnost

vedno

Vir: http://beautyfullblog.si/primer-nivea/
Primer je prvi korak po čiščenju in negi
kože. Nanašam ga kot puder, od sredine
obraza navzven. Lahko s prsti, hitreje in
bolj enakomerno pa ga razporedim s
čopičem za nanos pudra. Preden nanesem
puder, počakam, da se primer zlije s kožo.
Vir: http://beautyfullblog.si/melvitaindigovo-olje/
Ultranežen ekološki šampon, obogaten z
indigovim oljem, ohrani svežino barve do
največ 12 umivanj* in pomiri lasišče.
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Nežna formula NE VSEBUJE sulfatov,
silikonov, parabenov in mineralnega olja.
Šampon je eden najboljših ekološko
certificiranih šamponov, kar sem jih
preskusila.
Spremljanje trendov

večkrat

Vir: http://beautyfullblog.si/melvita-lorbio-nuxe-huile-prodigiouse/
Na tržišču jih je vedno več, še vedno pa sta
pri nas najbolj opevani Melvitino olje
L’Or Bio in Nuxovo Huile Prodigieuse.

Ujemanje s potrebami/željami
uporabnikov
Estetski videz (tipografija,
izbira pisave, ozadje)

/

Nismo zasledili.
Veliko slikovnega materiala, berljiva
pisava (črna barva pisave in belo ozadje)

Stil pisanja

Bogat z različnimi okrasnimi pridevniki,
polno terminov vezanih na lepotno
industrijo, oseba ednina, pomembnejše
informacije poudarjene, dosti
utemeljevanja, razlaganja…
Vir: http://beautyfullblog.si/melvitaindigovo-olje/
Ob besedi indigo se moj domišljijski svet
obarva modro. A lepotni svet je izumil
nekaj povsem novega, modrega le v
pridobivanju – indigovo olje, ki je
malinasto rdeče!

Sprožilec radovednosti

večkrat

Vir: http://beautyfullblog.si/melvita-lorbio-nuxe-huile-prodigiouse/
Dobrodošla v lepotnem dvoboju, na borbi
med med lepotilnim oljem Melvita L’Or
Bio in Nuxe Huile Prodigieuse.
Vir:http://beautyfullblog.si/najpogostejsenapake-puder/
Imaš občutek, da že vse življenje puder
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uporabljaš napačno?
Komunikacija s sledilci (+
komentarji)

večkrat

Vir: http://beautyfullblog.si/dobramanikira-guerlain-rdec-lak/
Komentar sledilke:
Lakiram se ze vec kot 30 let in trenutno je
moj top izbor Essens beauty st 10.
Cudovita rdeca barva, enakomerna prva
plast, suhi nohti medtem ko spijem
jutranjo kavo. In I am ready to go! Cena?
Smešnih 7 eur. Ti posljem steklenicčko za
pokušino?
Vir: http://beautyfullblog.si/moja-ljubadisava-caudalie-the-des-vignes/
Komentar sledilke in odgovor Nike:
Hvala za še en dober prispevek! Kje pa se
dobi ta dišava?? Lp M
NIKA
Zdravo Marjeta, hvala za pohvale. Vem,
da je Caudalie na voljo v lekarnah in v
Mullerju, morda tudi v Nami (ampak
nizem prepričana).
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