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Sporočila za javnost na družbenih medijih
Živimo v turbolentnih časih, kjer se družbene in tehnološke smernice hitro
spreminjajo, vse industrije pa se prilagajajo digitalnemu svetu. Ena izmed teh industrij
je glasbena industrija, kjer sporočanje novic poteka izven okvirjev tradicionalnih
medijev. Sporočila za javnost so se prelevila v objave na družbenih medijih, saj imajo
tako večji doseg publike, hkrati pa omogočajo kreativnejši in dvosmerni način
komuniciranja. Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretskega opisa transformacij od
tradicionalnega sporočila za javnost do objave na družbenih medijih in pa študije
primera, ki temelji na kanadskem predstavniku glasbene kulture, nastopajočim pod
imenom Drake, in njegovim načinom podajanja informacij sledilcem v obliki objav
na družbenih medijih.
Ključne besede: odnosi z javnostmi, sporočilo za javnost, objava na družbenih
medijih, glasbena industrija, Drake.
Social media releases
We live in turbolent times, where social and technological guidelines are changing
rapidly and all industries are adapting to the digital world. One of these industries is
the music industry, where news reporting goes beyond traditional media frameworks.
Traditional press releases have transformed into social media press releases since they
have a greater audience reach while at the same time allowing a more creative
twoway communication. The thesis consists of a theoretical description of
transformations from a traditional press release to a social media press release and a
case study based on a Canadian pride and joy of musical culture, performing under
the name od Drake and his way of providing information to his followers in the form
of social media press releases.
Keywords: Public relations, press release, social media release, music industry,
Drake.
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UVOD
Sporočilo za javnost kot gonilna sila odnosov z javnostmi predstavlja pomemben element
komunikacije. Formati sporočil za javnost se razlikujejo od panoge do panoge, vsem pa je
skupno podajanje rutinskih novic o perečih tematikah. Ena izmed sprememb, s katero se
sporočila za javnost soočajo, je prav njihov format, ki je bil v preteklih letih zaradi selitve na
spletne medije digitaliziran in posledično modificiran. Digitalizacija pa je z vzponom spletne
kulture in nastankom družbenih omrežij zajela prav vse panoge, močno pa se je dotaknila
predvsem glasbene. Glasba se z digitalnim svetom že nekaj časa spogleduje na več področjih.
Dandanes niso digitalizirane le novice o izidu novega albuma ali pa napovedi turneje, pač pa
je možno zaznati celostno selitev informacij na splet. Distribucija glasbene vsebine tako
poteka preko raznovrstnih spletnih strežnikov, vrste pred trafikami pa so zmanjšane, saj je
vstopnice za koncerte mogoče kupiti z dvema klikoma na računalniku.
Diplomsko delo smo razdelili na deset poglavij. V začetnem poglavju bomo opredelili pojme
odnosov z javnostmi, jih primerjali z odnosi z mediji in opisali sporočila za javnost, ki
predstavljajo enega ključnih konceptov te naloge. Tretje poglavje bo namenjeno mediatizaciji,
kjer bomo opredelili digitalizacijo – eno ključnih figur v spremembah komuniciranja –,
predstavili internet ter družbena omrežja (osredotočili se bomo predvsem na omrežja
Instagram, Twitter in Facebook) in se poglobili v sporočila za javnost posredovana preko
družbenih medijev. Poudarek bo na Defrenovi šabloni z 18 elementi, ki naj bi jih sporočila za
javnost v obliki objav na družbenih medijih vsebovala. V četrtem poglavju bomo opredelili
kreativne industrije, s poudarkom na glasbeni industriji, saj se nanjo nanaša tudi študija
primera. Peto poglavje bo namenjeno kvalitativni analizi, v katero bo vključenih 57 objav, ki
bodo primerjane z Defrenovo šablono. Ugotovitve raziskave bodo tako deskriptivno kot tudi s
tabelo prikazane v šestem poglavju, omejitve raziskave pa bodo navedene v sedmem
poglavju. V zaključku bodo povzete glavne ugotovitve naloge, ki bodo v povezavi s
teoretičnim delom tvorile celosten pregled obravnavane tematike.
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1 METODOLOŠKI OKVIR
Sporočila za javnost v obliki objav na družbenih medijih predstavljajo aktualen pojav. Zaradi
možnosti rabe raznovrstnih omrežij se njihov format razlikuje od omrežja do omrežja, vendar
pa imajo podobne lastnosti in vsebujejo podobne elemente. Namen diplomske naloge je
prikazati, kako poteka sporočanje mejnikov v obliki objav na družbenih medijih v glasbeni
industriji in elemente primerjati s šablono priporočenih elementov objav na družbenih medijih
avtorja Todda Defrena.
V teoretičnem delu bodo opisani ključni pojmi naloge, in sicer bo poudarek na odnosih z
javnostmi, družbenih medijih, sporočilu za javnost posredovanem preko družbenih medijev
ter glasbeni industriji. V empiričnem delu bo analiziranih 57 objav, katerih elemente bomo
primerjali s prej omenjeno šablono. Glavni cilj diplomske naloge tako predstavlja raziskava,
ki v obliki študije primera nudi pregled nad vsebinskimi lastnostmi sporočila za javnost,
posredovanega preko družbenih medijev v obliki objave, hkrati pa je cilj prikazati, kako sta
digitalizacija in uporaba družbenih medijev modificirali obliko sporočila za javnost na
primeru glasbene industrije.

1.1 Raziskovalno vprašanje
Kako se objave na družbenih medijih v glasbeni industriji ujemajo s priporočeno šablono
elementov digitaliziranih sporočil za javnost?

1.2 Metodologija
Zaradi želje po poglobljeni analizi tematike, bo glavna metoda preučevanja primerjalna
oziroma deskriptivna analiza, ki je kvalitativne narave. Z uporabljeno analizo bomo prikazali
podobnosti in odstopanja od Defrenove šablone. S preučitvijo primera pa bomo pregledali,
kako izbira komunikacijskega kanala vpliva na format in vsebino sporočila za javnost.
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2 ODNOSI Z JAVNOSTMI

2.1 Opredelitev odnosov z javnostmi
Odnosi z javnostmi danes predstavljajo vročo temo – ljudje o njih govorijo, berejo in imajo
različne predstave o tem, kako naj bi uspešni odnosi z javnostmi izgledali. Koncept odnosov z
javnostmi se je začel razvijati v poznem 19. stoletju, ko so se v Nemčiji in Združenih državah
Amerike začele pojavljati organizirane komunikacijske prakse. Kot komunikacijski fenomen
so odnosi z javnostmi začeli dobivati modernejšo podobo sredi 20. stoletja, ko so politične in
propagandne potrebe druge svetovne vojne zahtevale efektivnejše upravljanje komunikacij
med organizacijami in njihovimi javnostmi. Ideja o tem, kaj področje odnosov z javnostmi
sploh zajema, je bila v preteklosti že večkrat redefinirana, saj opredelitev koncepta v
akademski panogi predstavlja pomemben del proučevanja teorije in prakse, ki pa se v skladu z
družbenimi in tehnološkimi smernicami spreminjata.
Kot pionir teoretiziranja odnosov z javnostmi je Bernays (1955) poskušal koncept odnosov z
javnostmi povezati s konceptom inženirstva, kjer “odnosi z javnostmi poskušajo delovati kot
konstrukcija za pridobivanje podpore javnosti”. Problem tovrstne definicije se kaže v
prevelikem namigovanju na manipulacijo in ne dovoljšnem poudarjanju etičnosti, ki pa naj bi
predstavljala enega izmed temeljev, na katerem so odnosi z javnostmi skovani, kar pa je kaj
kmalu pridoneslo k iskanju alternativnih definicij. (Watson, 2017, str. 4) Naslednja
pomembna avtorja, ki sta odnose z javnostmi poskušala definirati, sta Grunig in Hunt (1984,
str. 6), ki trdita, da odnosi z javnostmi predstavljajo “upravljanje komunikacij med
organizacijo in njenimi javnostmi”, kar pa predstavlja le zgoščen del mnogih definicij na tem
področju. Ključni lastnosti odnosov z javnostmi sta tudi dolgoročnost in načrtovanje. V svoji
definiciji odnosov z javnostmi ju poudarja inštitut odnosov z javnostmi (IPR), ki pravi, da so
odnosi z javnostmi “načrtovano in trajno prizadevanje za uveljavitev in ohranjanje ugleda in
razumevanja med organizacijo in njenimi javnostmi”. (Theaker, 2004, str. 11)
Odnosi z javnostmi danes predstavljajo koncept in prakso, ki se ukvarjata s trendi. To lahko
zaznamo tudi v definiciji mednarodne zveze odnosov z javnostmi (IPRA), ki je na kongresu v
Mexico City leta 1978 določila, da so odnosi z javnostmi “veščina in družbena veda o
analiziranju trendov, napovedovanju njihovih posledic, o svetovanju organizacijskim
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voditeljem in o izvajanju načrtovanih programov dejanj v interesu organizacij in javnosti.”
(Guban, Verčič in Zavrl, 1997, str. 18) Najnovejša definicija ameriškega društva za odnose z
javnostmi (PRSA) se osredotoča na komunikacijski proces kot ključno funkcijo odnosov z
javnostmi in pravi, da so odnosi z javnostmi “strateški komunikacijski proces, ki gradi
vzajemno koristne odnose med organizacijami in njihovimi javnostmi.” Vse navedene
definicije opisujejo lastnosti, ki so se v določenem času zdele pomembne, v grobem pa lahko
rečemo, da odnosi z javnostmi predstavljajo način, s katerim poskušamo spreminjati odnose
med nami in drugimi, tako da enkrat spreminjamo njih, drugič sebe. (Verčič, 2002, str. 205)

2.2 Odnosi z mediji
“Without PR people, journalists would be the lowest organism in the food chain.”
(Alison Theaker, 2001)
Dober deloven odnos z mediji je ključnega pomena za predstavnika odnosov z javnostmi, saj
odnosi z javnostmi že po svoji naravi stremijo h grajenju mostov med organizacijami in
njenimi javnostmi, kar pa vključuje tudi poročevalce in medije. Realnost novodobnega
množičnega komuniciranja predstavlja dejstvo, da poročevalci in uredniki več časa namenjajo
obdelavi informacij, kot pa njihovemu zbiranju. Informacije do poročevalskih centrov
prihajajo preko predstavnikov za odnose z javnostmi, ki zagotavljajo reden pretok sporočil za
javnost, posebnih prispevkov, posodabljanja koledarja dogodkov in splošnih namigov
medijem. (Wilcox in Nolte, 1997, str. 280–285)
Kot menedžment odnosov med organizacijami in množičnimi mediji odnosi z mediji
predstavljajo področje odnosov z javnostmi. Mnogi ga opredeljujejo kot glavno funkcijo
odnosov z javnostmi, saj je najbolj prakticirano področje sektorja odnosov z javnostmi.
Odnosi z javnostmi skupaj z odnosi z mediji kot specializacijo, novinarstvo in oglaševanje so
povezani in med seboj odvisni poklici, od katerih se nobeden ne more razvijati brez drugih
dveh. Simbioza je vidna v dejstvu, da novinarstvo po eni strani potrebuje organizacijo kot vire
informacij in strokovnjake za odnose z mediji, da jih zalagajo z njimi. Po drugi strani pa
novinarstvo potrebuje tudi oglaševanje, saj bi bili mediji brez tega precej bolj siromašni.
(Verčič in drugi, 2002) Vloga odnosov z javnostmi v odnosu do medijev tako predstavlja
odnose z javnostmi kot uradni vir informacij, nadzoruje in posreduje sporočila medijem,
hkrati pa usmerja vse javne izjave.
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Guban in drugi (1997, str. 116) med standardna orodja odnosov z mediji štejejo sledeče
aktivnosti:
-

izdelava adreme novinarjev,

-

izdelava organograma medijev in uredništev,

-

priprava tipske tiskovne konference,

-

priprava tipskega sporočila za objavo,

-

redni osebni stiki z novinarji,

-

pisna osebna izkaznico organizacije,

-

razlagalna gradiva,

-

priročnik najpogostejših vprašanj in odgovorov,

-

spremljanje medijskih objav in njihove analize,

-

priročnik za delo z novinarji in

-

krizni medijski priročnik.

2.3 Sporočilo za javnost
Glavna naloga odnosov z javnostmi je torej posredovanje sporočila organizacije oziroma
posameznika njihovim javnostim, kar pa omogočajo komunikacijska orodja.
Eno izmed standardnih orodij odnosov z javnostmi so sporočila za javnost, ki po besedah
Bivinsa (1999, str. 76) zaradi svoje tesne povezanosti z odnosi z javnostmi predstavljajo
delovnega konja (ang. workhorse) stroke. Sporočila za javnost so v grobem smislu obvestila
napisana v stilu novičarskih poročil in posredujejo nove informacije glede posameznika ali
podjetja oziroma organizacije, in s tem ustvarijo vir novic (Campbell, Martin in Fabos, 2014,
str. 430).
Pisna beseda v sporočilih za javnost od nekdaj predstavlja osnovno prvino, na kateri temelji
celotna komunikacija. Kot najbolj uporabljena oblika pisanja in sporočanja v odnosih z
javnostmi, sporočila za javnost predstavljajo način širjenja informacij kot del publicitete, kjer
je glavna funkcija informiranje javnosti (Bivins, 1999, str. 2–3).
Situacije, v katerih se sporočila v javnost uporabljajo, so ponavadi povezane z večjimi mejniki
oziroma dogodki. Merslavič (2005, str. 21) kot mejnike za uporabo sporočila za javnost
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navaja:
-

nov izdelek, storitev,

-

imenovanje novih oseb na vodilnih položajih,

-

objava natečajev in tekmovanj,

-

uspešni poslovni rezultati,

-

sklenitev pomembnejših pogodb,

-

prejem pomembnih nagrad.

Verčič, Zavrl in Rijavec (2002, str. 85–87) kot ključno lastnost sporočila za javnost
poudarjajo obliko, kjer sporočilo za javnost predstavlja besedilo, ki je napisano na klasičnem
papirju formata A4 z večjim razmikom med vrsticami zaradi lažje berljivosti. Dolžina
sporočila za javnost naj ne bi bila več kot dve strani, za večjo efektivnost pa sledi
takoimenovanemu pravilu “KISS” (ang. Keep it short and simple), kar se nanaša na kratko in
enostavno strukturo. Za tipične strukturne elemente sporočila za javnost pa navajajo
naslednje:
-

datum in kraj;

-

opis namembnosti: navedba o tem, kdaj je sporočilo namenjeno objavi;

-

naslov: bistvo sporočila;

-

uvod: samostojna zgodba, ki odgovarja na pet osnovnih vprašanj: kdo, kaj, kje, kdaj in
zakaj;

-

osnovno poročilo: pojasnjevanje zgodbe iz uvoda v dveh ali treh stavkih;

-

zaključek: sklepni odstavek, ki poudarja ozadje zgodbe;

-

kontaktna oseba: podatki vodje odnosov z javnostmi in/ali oddelka za marketing.

Zgoraj omenjene lastnosti se nanašajo na klasično obliko sporočila za javnost, ki pa je
prevladovala pred digitalizacijo odnosov z javnostmi. Od vseh industrij, na katere so vplivale
spremembe, ki so bile vzpostavljene s strani družbenih medijev, so bili odnosi z javnostmi
pod drobnogledom že od samega začetka. Razlogi za to so preprosti: večina družbenih
medijev obratuje v javnosti, hkrati pa razgibanost (medijski odnosi, interakcija z mnenjskimi
voditelji in krizni menedžment) kaže, da odnosi z javnostmi niso prisotni le na družbenih
omrežjih, pač pa so preko njih ojačani in potencirani (Breakenridge, 2012, str. 1). Družbene in
tehnološke smernice predstavljajo dejavnika, ki sta ključna za razvoj in spremembe mnogih
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industrij. Velik prelom v odnosih z javnostmi je povzročil nastanek interneta, saj je javnost
postala očem nevidna in bolj zahtevna, kar pa je sprožilo potrebo po redefiniciji in alternativni
uporabi medijskih vsebin.

3 MEDIATIZACIJA
V 20. stoletju se je z razvojem množičnih medijev pozicija medijev spremenila. Že v
sedemdesetih letih, preden se je sploh razvila večina dandanašnjih medijev, je bilo moč
zaznati neizbežno prisotnost medijev. V 20. stoletju so prevladovali tradicionalni množični
mediji, kot sta časopis in televizija. Medijski sistem je s svojo obsežno organizacijsko
strukturo postal obravnavan kot družbena institucija, ki proizvaja ter širi vsebine in
informacije celotni populaciji (Hirsch, 1977, str. 27–28). Lundby (2009) poudarja, da so
aktivnosti, ki so bile včasih izvajane brez posredovanja medijev, danes močno prepletene z
različnimi vrstami medijsko posredovanih komunikacij.
Ključnega pomena pri razumevanju vpliva medijev pa je mediatizacija, saj se z rastjo njenega
vpliva spreminjajo tudi kulturne in družbene ustanove. Hjavard (2013, str. 2– 13)
mediatizacijo primerja s procesoma globalizacije in urbanizacije, saj je na širši ravni prav tako
viden njen vpliv na družbo. Ključni procesi mediatizacije tako zajemajo povečanje,
zamenjavo, prilagoditev in združitev, empirična potrditev pa se kaže skozi kulturno,
zgodovinsko in družbeno analizo. Dominantni vpliv medijev na druge institucije je
karakteriziran v razvoju družbe in kulture, kar pa zajema celoten proces mediatizacije.
Vsakodnevne dejavnosti organizacij, podjetij in posameznikov so danes povezane s pestrim
naborom tehničnih medijev, preko katerih družba deluje z medijsko posredovano
komunikacijo (Lundby, 2009, str. 1).

3.1 Digitalizacija
Razvoj digitalnih medijev je prinesel spremembe v posredovanju informacij, slike, tekstovna
sporočila in zvoki pa so predelani v kode, ki se preko elektronskih signalov sestavijo v
premikajočo sliko, spletni članek ali melodijo. Komunikacijski oddelki so množične medije v
preteklosti uporabljali za nadzor novic, in posledično za oblikovanje javnega mnenja,
informiranje ter za oblikovanje vsebin. Zaradi spremenjenih smernic organizacije danes
razvijajo in eksperimentirajo z novimi praksami, ki še bolj direktno targetirajo potrošnike.
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Spremembe se kažejo predvsem v načinu prikaza vsebine, ki jo s pomočjo novinarskih tehnik,
vsebinskega marketinga, oglaševanja in promoviranja organizacije danes do večje gledanosti
pripeljejo s plačevanjem dodatnega medijskega prostora, ki ga poganjajo računalniški
algoritmi. To pa posledično zamegljuje meje med odnosi z javnostmi, oglaševanjem in
novinarstvom (Zerfass, Verčič in Wiesenberg, 2016). Nov digitalni svet tako ni prinesel zgolj
ekonomskih sprememb, ampak v vedno večji meri vpliva na to, kako vsebina izgleda.

3.2 Internet
Tehnološki napredek spreminja načine komuniciranja, kar se kaže v spremembi uporabe
medijev. Campbell in drugi (2014, str. 45) internet definirajo kot “skupek širokega omrežja
telefonskih in kabelskih linij, brezstičnih povezav in satelitskih sistemov, ki so namenjeni
prenašanju digitalne komunikacije”. Škerlep (1998, str. 26) kot ključno lastnost interneta
poudarja možnost izmenjave infomacij med uporabniki, saj se med njimi oblikujejo različni
modeli komunikacije, na primer neosebno komuniciranje med dvema oseba, skupinsko ali
mrežno komuniciranje, kjer mnogi komunicirajo z mnogimi, ter množično komuniciranje
enega z mnogimi. Rojstvo interneta sega v šestdeseta leta, ko je bil s strani raziskovalcev
ameriške vladne agencije ARPA ustvarjen ARPAnet, ki je znotraj svojega omrežja povezoval
vojaške in akademske raziskovalce. Sama komercializacija interneta pa sega v devetdeseta, ko
je nastal svetovni splet in prvi spletni brskalniki (Campbell in drugi, 2014, str. 46–49).

3.3. Razvoj Web 2.0
Internet danes predstavlja vseprisotno vodilno silo komunikacijske revolucije, saj je digitalni
svet popolnoma spremenil tako interno komunikacijo organizacij, kot tudi komunikacijo med
organizacijami in njihovimi javnostmi. Cutlip, Center in Broom (2006, str. 252) trdijo, da v
kontekstu odnosov z javnostmi, kot parafraza mnogih znanih pesmi, internet predstavlja
informacijsko avtocesto.
Druga generacija internetnih storitev, imenovanih Web 2.0, temelji na visokem nivoju
družbenih interakcij, ki so prakticirane skozi mobilne aplikacije in spletne strani. Macnamara
(2017, str. 38) navaja, da ima koncept Web 2.0 zametke v konferenci iz leta 2004, kjer sta
Tim O’Reilly in Dale Dougherty diskutirala o interaktivnih aplikacijah, ki se nahajajo na
spletu. Interaktivnost tako predstavlja ključno lastnost koncepta Web 2.0. Harrison in Barthel
(2009, str. 163) pa poudarjata, da je soustvarjanje vsebine prav tako nujen pogoj za obstoj
Web 2.0. Sprememba, ki jo je Web 2.0 zaradi svojih interaktivnih temeljev prinesel, se kaže v
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aktivnosti uporabnikov, ki so postali soustvarjalci medijske vsebine. Internet kot moderni
kibernetski prostor danes zaznamuje enega izmed pomembnejših družbenih prostorov, kjer
milijoni ljudi po vsem svetu v vsakem trenutku uporabljajo internet za različne namene. (BenZe'ev, 2004) Internet je z razvojem Web 2.0 in družbenih medijev postal nefiltriran kanal, kjer
lahko vsak posameznik objavi vsebino, ki v tradicionalnem mediju ni nujno, da bi bila
objavljena.

3.4 Družbeni mediji
Razvoj interneta v kombinaciji z družbenimi mediji predstavlja četrti val medijske revolucije,
kjer mediji predstavljajo nepogrešljiv del človeških interakcij. Mediji so pomemben
soustvarjalec vsakdana vsakega človeka v sodobni družbi, kjer se tehnologija dnevno razvija
in napreduje, hkrati pa je prisotna povsod. Postali so rutinska izkušnja, brez katere danes
praktično ni mogoče pridobiti informacij.
Družbeni mediji predstavljajo skupino internetnih aplikacij zgrajenih na ideoloških in
tehnoloških temeljih koncepta Web 2.0, ki dovoljuje ustvarjanje in menjavo vsebine
pripravljene s strani uporabnikov samih (Kaplan in Haenlein, 2010, str. 61). Predstavljajo
kalejdoskop možnosti uporabe in širjenja informacij združenih na različnih platformah, kjer
so preko množičnega komuniciranja povezani uporabniki celega sveta.

3.4.1 Oblike družbenih medijev
Valentini in Kruckeberg (2012, str. 7) sta na podlagi spletne strani Traffikd, ki družbene
medije razvršča v 38 kategorij, oblikovala 5 skupin družbenih medijev:
-

Informativni družbeni mediji (ang. Informational social media) so mediji, kjer
uporabniki odgovarjajo na vprašanja posameznikov ter širijo informacije in mnenja o
izbranih tematikah. Primeri takšnih družbenih medijev so Tripadvisor, Yahoo Answers
in Quora.

-

Strokovni družbeni mediji (ang. Professional social media) so namenjeni za širjenje
poslovnih mrež, iskanje zaposlitve ali pa iskanje nasvetov strokovnjakov iz različnih
strok. Primeri takšnih družbenih medijev so LinkedIn, Xing ali pa ResearchGate.

-

Izobraževalni družbeni mediji (ang. Educational social media) so mediji, kjer je na
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prvem mestu učenje in iskanje novih znanj na različnih življenjskih področjih. Primeri
izobraževalnih družbenih medijev so Good Reads, Booking in MyDish.
-

Razvedrilni družbeni mediji (ang. Entertainment social media) združujejo digitalne
skupnosti s podobnimi interesi ter povezujejo tako športne entuziaste kot knjižne
molje. Razvedrilne družbene medije predstavljajo 9GAG, Reddit in Flickr.

-

Osebni družbeni mediji (ang. Personal social media) predstavljajo platformo, kjer si
uporabniki ustvarjajo profile za spoznavanje novih ljudi in virtualno ohranjanje
odnosov. Tovrstni družbeni mediji so Facebook, Instagram, Twitter in včasih
popularen MySpace.

Družbeni mediji predstavljajo ključno platformo za posredovanje sporočil javnosti, saj
združujejo multimedijske elemente, kot so teksti, grafike in videi, ki novinarjem predstavljajo
odskočno desko za nadaljevanje zgodb. Večjo pozornost bomo v nadaljevanju namenili trem
družbenim medijem, in sicer platformam Twitter, Facebook in Instagram, ki trenutno spadajo
med najbolj popularna komunikacijska orodja.

3.5 Facebook
Facebook predstavlja eno izmed glavnih orodij spletnega komuniciranja, ki v času padanja
priljubljenosti tako tiskanih medijev kot tudi televizije efektivno dosega najširšo možno
publiko. To s pridom izkoriščajo tudi podjetja, znamke in razni ustvarjalci, ki z uporabo
Facebooka širijo bazo svojih sledilcev in utrjujejo svoj položaj na trgu (Škrjanc, Kalan in
Bertoncelj Čadež, 2018). Facebook nudi možnost ustvarjanja zasebnega profila, kjer je limit
5000 dodanih stikov oziroma prijateljev, ali poslovne strani, kjer limita sledilcev, ki strani
sledijo ali jo všečkajo, ni.
Ključna elementa Facebooka predstavljata časovnica (ang. timeline) in rubrika novic (ang.
news feed). Časovnica je sestavljena iz kronološkega zaporedja objav, ki sestavljajo profil
posameznika, medtem ko je rubrika novic sestavljena iz objav stikov, s katerimi
posameznikov profil na omrežju prijateljuje (Škrjanc in drugi, 2018). Komunikacija z ostalimi
uporabniki lahko poteka javno – preko komentarjev pod objavami in na časovnici – ali
zasebno – preko sporočil, ki jih vidi zgolj prejemnik.
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V okviru spletnega komuniciranja se organizacije, znamke in slavni posamezniki odločajo za
izdelavo poslovnih Facebook strani, saj ta ne predstavlja omejitev glede dosega sledilcev,
hkrati pa nudi možnost direktnih povezav do drugih platform, in s tem ustvarja mrežo
povezanih kanalov.

3.6 Twitter
Spletno omrežje Twitter temelji na interakciji med uporabniki, ki spletno razpravo ustvarjajo
z objavljanjem tvitov1 (ang. tweets). Zaradi znakovnih omejitev in kratkih sporočil, interakcija
spominja na izmenjavo SMS sporočil, le da jo lahko spremljajo čisto vsi uporabniki platforme
Twitter. Drofenik in Kovač (2018, str. 45) kot najpomembnešo funkcijo omrežja Twitter
imenujeta retvit 2 (ang. retweet), katerega vloga je širjenje tvitov drugih uporabnikov.
Uporabniki običajno pritisnejo gumb za retvit v primeru, da se s tvitom strinjajo ali pa da
želijo podati svoj komentar nanj. Komuniciranje z ostalimi uporabniki poteka preko
označevanja oziroma omembe v tvitu, pri čimer je omenjeni uporabnik o tvitu obveščen.
Možno je tudi zasebno komuniciranje, kjer se lahko pošiljajo neposredna sporočila. Poleg
tega lahko uporabniki spremljajo točno določene teme, ki jih v objavah zaznamujejo z
uporabo ključnika (ang. hashtag), ki preko algoritma zbere vse objave z izpostavljenim
ključnikom (Drofenik in Kovač, 2018, str. 46). Tako kot Facebook tudi Twitter shranjuje
deljeno vsebino na posameznikov profil3 (ang. feed), kjer se nahajajo vsi tviti, retviti ter
odzivi uporabnika.
Kljub temu da Twitter sicer predstavlja osebni družbeni medij, kjer posamezniki izražajo
svoje misli, ga večje organizacije in podjetja zaradi njegovega dosega s pridom uporabljajo za
predstavljanje novosti in krizno komuniciranje.

3.7 Instagram
Družbeno omrežje Instagram temelji na objavljanju fotografij in videov. Uporabniki preko
svojih profilov delijo utrinke svojega vsakdana, ki pa se v obliki objav shranjujejo na

1

Tvit (ang. tweet) predstavlja krajše sporočilo, ki ga lahko vidijo vsi uporabniki platforme Twitter. Prvotni limit
dolžine sporočila je bil 140 znakov, vendar so v novembru 2017 limit povečali na 280 znakov, saj so se
uporabniki nenehno pritoževali nad omejitvami (Kastrenakes, 2018).
2
Retvit (ang. retweet) predstavlja ponovno objavo tvita, naj bo ta objava uporabnikova lastna ali od nekoga
drugega (Drofenik in Kovač, 2018).
3
Za razliko od Facebooka, se posameznikov profil ne imenuje časovnica (ang. timeline) pač pa “feed”, saj
časovnica (ang. home timeline) na omrežju Twitter predstavlja zaporedje tvitov, ki so jih objavili uporabniki, ki
jim sledimo.
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posameznikov profil4. V letu 2016 so bile dodane tudi t.i. zgodbe (ang. stories), ki omogočajo
deljenje vsebine za krajši čas, natančneje za 24 ur. Vsebina se ne prikazuje na
posameznikovem profilu, pač pa se preko uporabnikove profilne slike prikazuje ločeno od
ostale objavljene vsebine (Peklenik Urbanč in Ličen, 2018, str. 55–56). Ena izmed posebnosti
omrežja Instagram je sledenje uporabnikom, ki ni nujno obojestransko. To, da nek uporabnik
sledi nam, ne pomeni, da moramo mi slediti njemu, kar se lahko kaže v nesorazmernem
številu sledilcev in profilom, ki jim sledimo. Instagramova časovnica predstavlja prostor, kjer
se nahajajo objave uporabnikov, katerim sledimo. Objave niso nujno razvrščene po
kronološkem zaporedju, saj ima Instagram vzpostavljene svoje algoritme, kjer se na vrhu
ponavadi prikažejo objave uporabnikov, s katerimi smo najpogosteje v stiku. Komunikacija
na Instagramu poteka javno, preko komentarjev in označevanja uporabniških imen v objave,
prav tako pa je mogoče pošiljati zasebna sporočila. Tako kot Twitter tudi Instagram spodbuja
rabo ključnikov in omogoča, da jim sledimo.
Kot platforma za spletno komuniciranje poslovnih profilov Instagram omogoča možnost
nastavitve kategorije, v katero organizacija, znamka ali posameznik sodi. Uradni profili
slavnih oseb in večjih korporacij poleg uporabniškega imena prejmejo modro kljukico
potrditve (ang. verified), kar uporabnikom omogoča hitro razločevanje med uradnimi in
neuradnimi profili. Zaradi svoje vizualne usmerjenosti Instagram tako predstavlja posebno
vrsto omrežja, kjer mora biti za objavo vsebina pripravljena ne le v tekstovnem formatu, pač
pa v grafičnem.

3.8 Sporočila za javnost na družbenih medijih
Vsesplošna selitev na digitalne platforme je privedla tudi do sprememb v strukturi in formatu
sporočil za javnost (ang. social media release). Steyn, Salehi-Sangari, Pitt, Parent in Berthon
(2010, str. 87) tovrstno modificirano obliko sporočila za javnost identificirajo kot zmes
tradicionalne oblike sporočila za javnost in družbenih medijev nastalo kot odgovor na
povečanje interaktivnosti, ki jo je prinesla digitalizacija. Poleg tega sporočilo vsebuje možnost
dodajanja ostalih spletnih elementov, ki jih sporočevalec oziroma prejemnik lahko doda
preden sporočilo prenese naprej.
Korenine sporočila za javnost, ki je bilo posredovano preko družbenih medijev, segajo v leto
2006, ko je novinar ameriškega časnika Financial Times, Tom Foremski, na svojem blogu
4

Posameznikov profil je sestavljen iz objav, ki jih uporabnik objavi sam, hkrati pa je možno videti tudi objave, v
katere je bil uporabnik označen.

17

objavil zapis z naslovom “Die! Press release! Die! Die! Die!”, ki je privedel do obsežnih
diskusij med praktiki odnosov z javnostmi. V sklopu digitalne revolucije na področju sporočil
za javnost je bila v letu 2008 s strani Toda Defrena, praktika ameriškega podjetja Shift
Communications, izdelana shema, ki je prikazovala izboljšano šablono sporočila za javnost,
prilagojena digitalnim platformam (Macnamara, 2017, str. 47).
Spletni portal Cutting Edge PR (Cutting Edge PR, 2018) kot glavno razliko med
tradicionalnim sporočilom za javnost in sporočilom za javnost, ki je posredovano preko
družbenih medijev, navaja format. Tradicionalna sporočila za javnost so bila namreč
posredovana kot Word ali pa PDF dokument, ki je bil priložen v spletno pošto, medtem ko je
objava preko družbenih omrežij širše dostopna in jo je mogoče na spletu najti preko iskalnih
nizov povezanih z njeno vsebino.
Značilnosti sporočila za javnost posredovanega na družbenih medijih so po Defrenovi šabloni
sledeče:
-

Naslov (ang. headline): Velja podobno kot za tradicionalno obliko sporočila za
javnost. Poudarjen je pomen rabe pasivnega načina tvorjenja stavkov in postavitev
pomembnih besed na začetek stavka.

-

Podnaslov (ang. sub-headline): Ni nujen, je pa lahko prisoten.

-

Poudarki / Ključna dejstva (ang. highlights / key facts): Ena od glavnih razlik v
primerjavi s tradicionalnim sporočilom za javnost. Poudarki in ključna dejstva so
kratke izjave, zapisane v alinejah, in predstavljajo razloge za objavo. Tehničnih
limitov za ključna dejstva ni, je pa nujno, da so kratka.

-

Vsebina (ang. summary): Namen vsebine je predstavitev poudarkov objave za tiste, ki
ne marajo branja po alinejah, hkrati pa omogoča več prostora za zapis konteksta in
objavi dodaja ton.

-

Oznake / ključne besede (ang. tags / keywords): Z uporabo najbolj relevatnih oznak
oziroma ključnih besed si zagotovimo največji možen doseg med javnostmi, ki
objavam na družbenih medijih sledijo preko tovrstnih označevalcev. Spletni iskalniki
ustvarijo vire za oznake, ki jih posamezniki in organizacije uporabljajo za povezavo z
njihovimi objavami. Poenotene tehnične omejitve glede na to koliko oznak vključiti
ni, je pa najbolje uporabiti zgolj relevantne, sicer je lahko objava hitro kategorizirana
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kot neželena (ang. spam).
-

Povezava / URL (ang. links / URLs): Povezave so lahko dodane v skoraj vsak del
objave, saj večina spletnih elementov podpira HTML oblike, vendar je boljše, da
obstaja ločeno polje, kjer se vse povezave nahajajo, saj je to bolj priročno za
preusmeritev na druge platforme.

-

Ločeno polje za ostale vrste povezav - (ang. link types): Eden izmed razlogov, zakaj
je ob objavi dobro imeti ločeno polje za ostale vrste povezave je dodajanje vrednosti
objavi. Bralcem s tem omogočamo vir povezave ter njeno relevantnost glede na
objavo. Primeri tovrstnih povezav lahko na primer vključujejo recenzije, podporno
gradivo, študije primera, povezavo na spletno stran organizacije/podjetja in tako dalje.

-

Pridržane vrste povezav - (ang. reserved link types): Obstaja tudi možnost prilaganja
posebnih vrst povezav, kot so naprimer CSS povezave (ang. cascading style sheets), ki
predstavljajo predloge v obliki slogovnega jezika in jih je mogoče uporabiti za objavo
enakega sporočila na različnih platformah, kjer je mogoče pri vsaki objavi kontrolirati
njen vizualni izgled.

-

Citati - (ang. quotes): Navedki predstavljajo element, ki je z lahkoto identificiran in
uporabljen tudi v tradicionalni obliki medijskega sporočila. Tovrstne navedke
predstavljajo tudi izjave, ki zahtevajo nadaljno razpravo in jih je mogoče obravnavati
kot izhodiščne točke nadaljnje razprave.

-

Priloženi zvočni posnetki, videi in slike - (ang. embedded audio, video and images):
Z uporabo že obstoječih RSS protokolov je mogoče dodajati priloge, kot so na primer
logotipi, slike, zvočni posnetki, videi in druge podobne oblike.

-

Tradicionalno sporočilo za medije - (ang. traditional media release): Standardna
oblika medijske objave je lahko uporabljena kot priložen tekst, ki prejemnikom
omogoča ponovno objavo ob upoštevanju načel tradicionalnega sporočila.

-

Informacije o podjetju - (ang. company information): Ločena polja za navedbo
imena podjetja oziroma organizacije, ki je sporočilo predala javnosti. To naj bi
vključevalo tudi opis podjetja/organizacije, spletno stran, borzni simbol in
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informacijo, ali je podjetje/organizacija primarni vir ali zgolj sodelujoči člen objave.
-

Kontaktne informacije - (ang. contact information): Kot primarni kontakt so lahko
priloženi mikroformati, na primer hCards, ki uporabnika preusmerijo na strežnike kot
je Outlook in mu omogočajo direkten kontakt z organizacijo.

-

RSS vir - (ang. RSS feed): Znotraj sporočila za javnost na družbenih medijih so
informacije o podjetju oziroma organizaciji, preko katerih se lahko vsak posameznik
naroči na vse objave tega podjetja oziroma organizacije. Tovrstna URL povezava je
lahko na voljo preko uradne spletne strani ali pa na strani drugega vira, kot je na
primer FeedBurner ali pa PR Newswire.

-

Datum/časovni žig - (ang. date / time stamp): Indikacija časa in datuma objave.

-

Geografska označba - (ang. geography): V kolikor je bila objava namenjena
specifičnemu

geografskemu

območju,

je

mogoče določiti točko

izvora

s

specifikacijami geokodiranja. To naj bi omogočilo večjo povezanost med virom
informacijami in zaintresiranimi javnostmi.
-

Izvorni URL - (ang. source URL):

Naloga izvornega URL-ja je prikaz izvora

sporočila za javnost posredovanega preko družbenih medijev, ki mora dovoliti prikaz
potencialnih sprememb vsebine ob posredovanju. Uporabniki se tako lahko sklicujejo
na izvorno različico in spremljajo navedke povezane z njo.
-

Sledilni URL - (ang. trackback URL): V skladu s standardnimi sporazumi o bloganju
in RSS protokoli sledilni URL omogoča, da se spletni pogovori vezani na objavo
spremljajo bolj povezano – predvsem zaradi virov, ki želijo prikazati, da se lahko
njihovi uporabniki počutijo bolj sproščene, saj vedo, da je vir informacij zaupen in
precizen.

Sporočilo javnosti na družbenih medijih tako predstavlja obliko, ki bi naj maksimizirala
spletno vrednost sporočila za javnost in s prenovljeno obliko dosegla efektivnejši prenos
informacij do javnosti. Kljub modernejši obliki še vedno ni nadomestil tradicionalne oblike
sporočila za javnost, ki v korporativnem svetu ostaja v svoji primarni obliki. Industrije, v
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katerih se je digitalizirano sporočilo za javnost v obliki objave na družbenih medijih najbolj
obneslo, spadajo med kreativne industrije.

4. KREATIVNE INDUSTRIJE
4.1. Opredelitev kreativnih industrij
Izraz kreativne industrije ima zametke v zadnjih letih dvajsetega stoletja, ko je britanski
Oddelek za kulturo, medije in šport (DCMS) predstavil Enoto kreativne industrije in delovno
skupino (ang. Creative Industries Unit and Task Force). S tem se je razumevanje koncepta
kreativnosti premaknilo stran od zgolj jedrnih umetniških dejavnosti in začelo prekrivati
vsako dejavnost, katere produkt so bili izdelki temelječi na intelektualni lastnini in so
pokrivali čim širši trg. (UNCTAD, 2004, str. 4)
V poročilu enajstega srečanja Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju
(UNCTAD, 2004) je zapisana definicija, ki pravi, da kreativne industrije predstavljajo cikle
ustvarjanja, proizvodnje in distribucje dobrin in storitev, ki kot primarne inpute koristijo
kreativnost in intelektualni kapital. Njihova struktura temelji na nizu aktivnosti, ki se
fokusirajo, a ne omejujejo na umetnost, in potencialno preko tega ustvarjajo prihodke iz
trgovanja in pravice do intelektualne lastnine. S tem ko predstavljajo interaktivni sektor v
svetovnem trgovanju, se v njihovi domeni križajo elementi rokodelstva, storitvenih in
industrijskih sektorjev. Njihov obseg zajema tako opredmetene kot neopredmetene
intelektualne storitve s kreativno vsebino, ki ima ekonomsko vrednost in tržne cilje.
Klasifikacija kreativnih industrij se razlikuje od države do države, Flew (2012, str. 92–93) pa
na podlagi določil Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju (UNCTAD) iz leta
2008 kreativne industrije definira v okviru naslednjih desetih kategorij:
1. Oglaševanje (ang. Advertising)
2. Arhitektura (ang. Architecture)
3. Oddajni mediji – TV in radio (ang. Broadcast media – TV and Radio)
4. Dizajn – vključno z modo (ang. Design – including Fashion)
5. Film in video (ang. Film and Video)
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6. Interaktivni mediji – splet, igre in mobilni telefoni (ang. Interactive media – Web,
Games, Mobile)
7. Muzeji, galerije in dediščina (ang. Museums, Galleries and Heritage)
8. Glasba (Music)
9. Vizualna umetnost – vključno z umetno obrtjo (ang. Visual arts – including Crafts)
10. Pisani, založniški in tiskani mediji (ang. Writing, Publishing and Print Media)
V nadaljevanju diplomskega dela se bomo osredotočili na glasbeno industrijo, kjer so se z
digitalizacijo in nastankom družbenih omrežij zgodile mnoge spremembe.

4.2 Glasbena industrija kot fenomen digitalnega sporočanja
Glasbena industrija predstavlja kompleksno strukturo več igralcev in načeloma deluje po
podobnih načelih kot vse ostale gospodarske panoge. Produkcija zvočnih nosilcev in
snemanje plošč predstavljata osnovo glasbene kulture, vendar niti približno nista edini
dejavnosti, ki ju glasbena industrija danes zajema. Basin (2002, str. 200–201) kapitalizacijo
glasbene industrije datira v 90. leta, ko so začele delovati večje korporativne založbe, kot so
na primer Universal, Warner in Sony.
Lull (1992, str. 1) glasbo že samo po sebi definira kot strastno zaporedje misli in čustev,
predstavljeno na način, ki v človeškem življenju nima vzporednic. Glasba predstavlja
edinstveno vrsto komunikacije, ki vsebuje elemente osebnega, družbenega in kulturnega
pomena. Glasbena industrija v okviru popularne kulture predstavlja posebno branžo, kjer
komunikacija poteka na prav poseben način, njeni nosilci pa so tudi glasbeniki sami.
Popularni glasbeniki kot ljubljenci občinstva predstavljajo posebno čaščeno kategorijo
človeških bitij, ne zgolj zaradi svojih sposobnosti, da pišejo skladbe in javno nastopajo, pač pa
zaradi svojih sposobnosti komunikacije s publiko.
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5. ANALIZA
5.1 Gradivo za analizo
V empiričnem delu naloge se bomo osredotočili na sporočila za javnost, posredovana v obliki
objav na družbenih medijih, natančneje na Twitterju, Facebooku in Instagramu. V sklopu
proučevanja enega izmed fenomenov današnje glasbene industrije bomo analizirali objave
kanadskega glasbenika, ki nastopa pod imenom Drake 5. Dejanska vsebina objav bo
primerjana s prej omenjeno šablono 6 Toda Defrena, kjer je predpisanih 18 elementov, ki naj
bi jih sporočilo za javnost posredovano preko družbenih medijev vsebovalo.
Dejstvo je, da danes prav vsaka objava na družbenih medijih na nek način predstavlja
sporočilo za javnost, vendar pa smo zaradi že obstoječih predpisov oziroma mejnikov 7, ki
predstavljajo priložnost za objavo, postavili sledeče kriterije:
1. Vsebina je bila objavljena na Twitter profilu (@drizzy), Facebook profilu (@Drake)
ali Instagram profilu (@champagnepapi).
2. Vsebina je bila objavljena med 1. januarjem 2018 in 30. junijem. 2018 (tj. prvo
polletje leta 2018).
3. Vsebina se navezuje na mejnike, ki jih je identificiral Merslavič, pri čemer se kot nov
izdelek oziroma storitev dojema glasbene proizvode (tj. nova skladba, album, turneja,
itd.).
Raziskovalni vzorec na podlagi zgoraj omenjenih kriterijev tako zajema 57 objav, od tega je
bilo identificiranih 7 objav na omrežju Twitter, 16 na omrežju Facebook in 34 na omrežju
Instagram.

5

Aubrey Drake Graham (glej prilogo B)
glej stran 18
7
glej stran 10
6

23

5.2 Analiza objav na izbranih družbenih medijih
Na izbiro vsebine analize je vplivalo dejstvo, da glasbenikova uradna spletna stran pod
rubriko “poveži se” (ang. connect) ne navaja nikakršnih kontaktnih obrazcev ali e-poštnih
naslovov, pač pa so na voljo zgolj povezave do platform Facebook, Instagram in Twitter. Še
posebej zanimivo je dejstvo, da kar z dvema od teh kanalov (Twitter in Instagram) glasbenik
upravlja sam, kar kaže na možnost neposrednega stika z javnostmi, medtem ko je profil na
omrežju Facebook, na voljo kot javna stran, ki deluje kot nekakšen podporni kanal spletni
strani, saj javnostim omogoča interaktivnejše vključevanje v predstavljene vsebine kot sama
spletna stran. Glede na to, da ustvarjena Facebook stran ne predstavlja zasebnega profila,
domnevam, da glasbenik z njo ne upravlja sam oziroma najverjetneje vsebino nanjo tako kot
na spletno stran nalaga njegova medijska ekipa. Ena izmed posebnosti objav na družbenih
omrežjih je tudi t.i. časovna štampiljka, pri čemer avtorjem sporočil ni več potrebno pisati,
kdaj je bila objava napisana, saj je to s samim objavljanjem avtomatizirano – pod ali nad
objavo (odvisno od omrežja) se nahaja časovni žig –, kjer je včasih celo do sekunde razvidno,
kdaj je bila vsebina objavljena. Kljub temu da so nekateri mejniki bili objavljeni kar na vseh
treh kanalih, je razvidno, kako močno na vsebino vpliva vsaka platforma posebej.

5.2.1 Instagram
Na profilu @champagnepapi, ki ima trenutno8 47,2 milijona sledilcev, je mogoče opaziti
raznovrstne objave, ki se nanašajo tako na glasbenikovo zasebno kot tudi na poklicno
življenje. Pomembno je poudariti, da bodo v tem delu analizirane zgolj objave, ki so se
(oziroma se še) v tem času nahajale na glasbenikovem profilu, saj so objave na Instagramovih
zgodbah na voljo zgolj 24 ur od objave in posledično niso bile na voljo za analizo. Instagram
za razliko od preostalih dveh omrežij temelji na grafičnem materialu. Format, ki ga omrežje
za objavo zahteva, je fotografija ali video, kar pomeni, da tovrstna objava že sama po sebi
vsebuje grafične elemente, ki jih ponavadi dopolnjujejo kratki opisi pod njimi.
V jeziku omrežja Instagram naslov predstavlja opis pod objavljeno fotografijo oziroma
videom. V svojem polnem pomenu se naslov v tem primeru bolj veže na samo vsebino
oziroma ključna dejstva, saj ne predstavljajo nujno naslova objavljene fotografije, pač pa
8
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namesto tega soustvarjajo vsebino objave. Analizirali smo 34 objav. Vsebina 25 objav se je
navezovala na izid ali snemanje novega albuma oziroma singla, tri objave so bile povezane s
koncertno turnejo, dve s filantropsko dejavnostjo in dve s podrtim rekordom. Dve objavi, ki
nista spadali v nobeno izmed zgoraj naštetih kategorij, vendar sta zaradi vsebovanih
elementov vseeno lahko dojeti kot sporočilo za javnost, sta sken računa za “oživljanje
kariere”, ki ga je Drakova založba poslala ameriškemu glasbeniku z odrskim imenom Pusha –
T in pa slika prvotne brošure o glasbeniku, ki je bila še v fizični obliki namenjena medijem.
Triintrideset analiziranih objav je vsebovalo spremljevalni tekst, ki bi sicer lahko služil kot
naslov objave, vendar je zaradi svoje dolžine in vsebinskosti direktno uvrščen v kategorijo
vsebina. Le ena izmed analiziranih objav ni vsebovala nikakršnega spremljevalnega teksta,
vendar je bilo zaradi teksta objavljenega na enem izmed elementov grafike razvidno, da gre za
najavo dogodka. Kot vsebinski dodatek so bili k 17 objavam dodani t.i. emoji

9

znaki, pri

čemer štiri od teh objav ne vsebujejo drugega teksta, temveč zgolj emoji znake. V tovrstnih
primerih emoji znaki delujejo kot glavni spremljevalni tekst objave in je vsebino potrebno
razbrati iz ikon. Najbolj uporabljena znaka sta bila zgoščenka in škorpijon, ki sta se vezala na
izdajo novega albuma z imenom Scorpion. Ključniki v analiziranih objavah niso bili
uporabljeni, so pa bili namesto tega v objavah, ki so se na primer nanašale na izid novega
singla v sodelovanju z drugimi glasbeniki, označeni Instagram profili sodelujočih
glasbenikov. Prav tako so bili v opisih objav označeni profili sodelujočih pri snemanju
videospota. Označevalci profilov so bili dodani v 16 objavah, največkrat je bil označen profil
@theo.skudra, ki pripada glasbenikovem osebnemu fotografu.
Povezave nikoli niso bile dodane direktno v objave niti pod njih na način, da bi s klikom na
spletni naslov bila možna direktna preusmeritev. Najbližje dodani povezavi v objavo je bila
grafika za najavo koncertne turneje “Aubrey & the Three Migos Tour”, kjer je bil eden od
elementov grafike spletni naslov “www.drakeofficial.com”, vendar ni imel preusmeritvene
funkcije. V petih primerih je bilo možno v tekstovnem delu vsebine zaznati variacije stavka
“povezava se nahaja v opisu”

(ang. link in bio now), kar se je nanašalo na možnost

preusmeritve na v objavi omenjeno povezavo, s klikom na opis Instagram profila
@champagnepapi, kjer se je za poljuben čas nahajala povezava do novega singla.

9

“Emoji”-ji predsta vl jajo slikovne podobe, ki nadomešča jo besede, z njimi je m ogoče izražanje
čustev, akti vnosti, objekt ov, sim bol ov, hrane in mnogo več, v kolikor jih spretno kom biniramo
med sa bo (Vidmajer, 2016).
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Pridržane vrste povezav se kažejo kot že prilagojene oblike deljenja, ki je omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja objave na Facebook in deljenja preko Facebook Messenger-ja.
Omogočeno je tudi prepošiljanje objave uporabnikom Instagrama kot sporočilo. Prav tako je
objavo v obliki povezave mogoče poslati kot sporočilo ali pa kot e-mail. Vsebina se
avtomatsko prilagodi novemu formatu in komunikacijskem kanalu.

Posebnih citatov v

objavah ni bilo mogoče zaznati, razen v dveh primerih, ko je bil v grafiko dodan stavek, ki je
bil sicer označen, kot da bi predstavljal citat. V obeh primerih se je nanašal na podiranje
rekorda predvajanja na platformi Spotify. Zaradi v grafiki označenega vira Data Chart obstaja
možnost, da predstavlja dobesedni navedek. Pomembno je poudariti, da je lahko prav vsak
tekst interpretiran kot dobesedni navedek (kljub temu da ni narekovajev), saj je
@champagnepapi osebni profil glasbenika in objave posledično lahko predstavljajo njegov
dejanski tok misli.
Kot je bilo že omenjeno v uvodnem delu poglavja, je Instagram sam po sebi platforma, ki
temelji na vizualnem, ne na tekstovnem materialu. Od 34 objav je bilo analiziranih 16
fotografij, 1 video in 17 grafik. Ena izmed objav je bila sestavljena iz dveh grafik, saj
Instagram v sklopu ene objave omogoča funkcijo objave več vsebin hkrati. Tovrstna funkcija
je koristna predvsem v primeru, ko z eno vsebino ni mogoče zajeti vsega želenega, da pa se
informacije ne porazgubijo v več objavah, nastane t.i. galerija vsebin. V primeru profila
@champagnepapi je bila galerija vsebin uporabljena v najavi turneje, kjer je prva grafika
prikazovala naslovno karikaturo turneje, druga grafika pa je zajemala koncertne kraje in
datume. Vse izmed analiziranih grafičnih vsebin so bile povezane z dogodki, kot je na primer
izdaja singla, albuma ali pa začetek koncertne turneje, medtem ko so fotografije v večini
temeljile na mejnikih povezanih s snemanjem in filantropskimi dejavniki. Edini video, ki je
bil objavljen je predstavljal promocijski napovednik novega albuma.
Elementi kot so kontaktne informacije in informacije podjetju oziroma sporočevalcu niso bile
eksplicitno označene v nobeni izmed objav, vendar je zaradi uporabniškega imena in profila
očitno, kdo je sporočevalec. Informacije o lastniku Instagram profila se namesto v objavah
običajno nahajajo v t.i. glavi profila, vendar v primeru profila @champagnepapi ni mogoče
opaziti nikakršnih kontaktnih informacij. Alternativno možnost kontakta predstavljajo tudi
zasebna sporočila in komentiranje pod objavami, do česar ima dostop vsak uporabnik. Izjemo
je predstavljala objava, prej omenjen skeniran račun za “oživljanje kariere”, ki pa je zaradi
računovodskih razlogov imela kontaktne podatke izdajatelja, kar je bila v tem primeru
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glasbenikova založba. Naročanje na vse objave je mogoče preko sledenja profilu, poleg tega
pa ima vsaka posamezna objava možnost spremljanja preko vklopa obvestil o komentiranju,
kjer se lahko opazuje vse podane komentarje in reakcije. Datum in čas objave sta prav tako
avtomatizirana in ju ni potrebno posebej beležiti. Instagram sicer prvo uro deljenja objave
beleži, koliko minut je minilo od objave, kasneje pa se to pretvarja v ure in dneve, zato
točnega časa ni mogoče zaznati. Edini omenjeni datumi znotraj analiziranih objav na profilu
@champagnepapi so se nanašali na turnejo in izid albuma, ki pa so bili že vključeni v grafike
in niso imeli povezave z datumom objave. Posebnih geografskih označb ni bilo mogoče
opaziti, saj je bila večina objav vezana na sledilce živeče po svetu. Edino izjemo je
predstavljala turneja “Aubrey & the Three Migos Tour”, ki se je nanašala na poslušalce živeče
v predelu Združenih držav Amerike in Kanade. Izvorna URL povezava ni bila nikjer posebej
označena, vendar je zaradi narave objave samoumevno, da je vir objave profil
@champagnepapi. Za sledilno URL povezavo velja podobno kot za RSS protokole, saj
sledilci spremljajo objavo direktno od sporočevalca, hkrati pa lahko v povezavah (po lastni
presoji) sledijo komentarjem in razpletu.

5.2.2 Twitter

Tako kot Instagram tudi glasbenikov Twitter profil predstavlja zasebni profil, preko katerega
direktno komunicira Drake sam. Profil @Drake ima trenutno10 37 milijonov sledilcev in v
primerjavi z glasbenikovim Instagram profilom @champagnepapi je opaziti precej manjšo
dejavnost. V analizo je bilo zajetih 7 tvitov, ki so bili ustvarjeni kot objava profila @drizzy. V
časovnem obdobju med 1. januarjem 2018 in 30. junijem 2018 je bilo na profilu @drizzy
objavljenih tudi 6 retvitov objav profila OVOSound, ki sicer predstavlja glasbenikovo
založbo, vendar iz razloga, ker niso avtorska objava profila @drizzy in se primarno niso
pojavili na glasbenikovem osebnem profilu, ne bodo vključeni v analizo.
Analizirane objave so se vsebinsko navezovale na izdajo novega singla oziroma albuma (5
objav), prodajo vstopnic za koncertno turnejo “Aubrey & the Three Migos” (1 objava) in
objavo dodatnih datumov prej omenjene turneje (1 objava). Vsem objavam je bilo skupno, da
so imele preusmeritev na drugo platformo, dvakrat je bila to Youtube, trikrat internetna stran,
ki je imela nadaljnje povezave do vseh glasbenih strežnikov, kjer so bili singli oziroma album
10
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na voljo in dvakrat do uradne spletne strani, kjer so bile na voljo informacije glede prodaje
vstopnic in datumov koncertne turneje. Vsebino objav so sestavljali videi (s preusmeritvijo na
sekundarno platformo Youtube), povezava do strani z vsemi glasbenimi strežniki ali pa
infografika, ki je imela v opisu dodano povezavo na uradno spletno stran, kjer je bila možnost
nakupa vstopnic. Pomembno je poudariti, da je izmed vseh analiziranih platform Twitter imel
najbolj izrazito preusmeritveno funkcijo, saj so bile objave po naravi namenjene izključno
temu, da bi sledilce pripeljale do drugih kanalov. Edinstvena funkcija, ki je preostali
analizirani omrežji nimata v celoti dodelani, je časovni žig, saj je mogoče pri vseh objavah
videti ne samo datum, temveč tudi do minute točen čas objave. RSS in sledenje potekata na
podoben način kot pri ostalih omrežjih, sledenje objav je omogočeno preko sledenja profila,
za interakcijo pa je potrebno uporabiti t.i. omembe profilov, s čimer se profil uporabnika, od
katerega se pričakuje reakcija, označi v komentar in ta prejme obvestilo, ki mu omogoča
vpogled v pogovor. Poleg tega je omogočeno tudi pisanje zasebnih sporočil, ki jih vidi zgolj
prejemnik. V zadnji izmed analiziranih objav je bil dodan tudi ključnik “#ScorpionSZN”,
preko katerega je bilo prav tako lahko slediti odzive in komentarje povezane z objavo in
izdajo albuma. Kontaktni podatki in informacije o sporočevalcu se neposredno niso nahajali v
nobeni izmed objav, vendar je bilo zaradi podatkov v t.i. glavi Twitter profila mogoče
razbrati, kdo je sporočevalec. Zanimivo je dejstvo, da ima glasbenik kot kontaktni naslov v
glavi profila zapisan spletni naslov svoje založbe, tj. OVO Sound, ne pa lastno spletno stran
oziroma naslova kakršne koli spletne pošte, kar pojasni retvite, ki jih v analizi sicer nismo
uporabili. OVO Sound tako očitno deluje kot posrednik, vendar je zaradi manjšega števila
sledilcev za večji doseg sporočila bolj efektiven glasbenikov osebni profil, zatorej so bili tviti
v obliki retvitov posredovani tudi na njegov profil. V nobeni izmed analiziranih objav ni bilo
mogoče zaznati nikakršnih prilog v obliki tradicionalnih sporočil za javnost, citatov ali pa
geografskih označb, saj se je večina objav nanašala na izdajo albuma, ki je zajemala
poslušalce s celega sveta. Edino izjemo enako kot na ostalih omrežjih zaznamuje koncertna
turneja, ki je bila omejena na Združene države Amerike in Kanado. To je bilo samoumevno iz
grafičnega materiala in sekundarne povezave, ki je s klikom privedla do vstopnic. Kot izvorni
URL je v veliki večini bila zastopana povezava do glasbenikovega Youtube kanala, poleg
tega pa je bilo mogoče opaziti tudi preusmeritve na uradno spletno stran.
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5.2.3 Facebook
Za razliko od glasbenikovega osebnega Instagram in Twitter profila Facebook stran
predstavlja platform, s katero glasbenik precej verjetno ne upravlja sam. Profil Drake ima
trenutno11 35.500.347 všečkov in 34.312.678 sledilcev, neskladje številk je posledica dejstva,
da všečkanje strani ne pomeni avtomatskega sledenja in prejemanja novic, pač pa se je možno
od njih odjaviti brez “odvšečkanja” strani. V primerjavi z omrežjem Instagram je bilo na
Facebooku objavljenih precej manj objav. Analiziranih jih je bilo tistih 16, ki so ustrezale
zgoraj navedenim pogojem. Objava na Facebooku za razliko od objave na Instagramu ne
zahteva nujno grafičnega materiala, ampak je lahko le tekstovne narave. Poleg tega obstaja
več vrst objav, kjer se kot objava šteje tudi ustvarjanje dogodka ali pa deljenje drugih
povezav. Vsebinsko so se objave navezovale na enake mejnike kot na preostalih dveh
omrežjih, vendar imajo zaradi tehničnih razlik, h katerim so pripomogle konfiguracije
platforme Facebook, nekoliko drugačne specifikacije elementov in samega prikaza.
Analizirane objave se vežejo na objavo dogodka (9 objav), povezavo do novega videospota (4
objave), prodajo vstopnic za turnejo (2 objavi), objavo napovednika za nov album (1 objava)
in objava s povezavo do vseh glasbenih strežnikov, kjer se nahaja nov album (1 objava).
Zaradi različnih formatov, ki so prilagojeni vsakemu tipu objave, se med objavami kaže
ogromno razlik, zato bodo analizirane po prej omenjenih vsebinskih lastnostih.
Objave, ki so predstavljale ustvarjen dogodek povezan z glasbenikovo turnejo “Aubrey & the
Three Migos” so bile izdelane v formatu, ki je bralca preusmeril na povezavo namenjeno
dogodku. Naslov in ime dogodka sta bila avtomatizirana Dogodek je vseboval tudi kraj in
datum koncerta. Vsebino objave je tako predstavljal skupek informacij in preusmeritvenih
povezav v kombinaciji z naslovno sliko. V t.i. “glavi” dogodka sta bili označeni Facebook
strani gostiteljev, ki sta s klikom bralca preusmerili nase. V ločenem polju je bila dodana
povezava do portala, kjer so se prodajale vstopnice, vendar je to ločeno polje nastalo zgolj
zaradi formata, ki ga ustvarjanje dogodka na Facebooku zahteva. Posebne informacije in
kontakti niso bili zapisani nikjer, vendar je preusmeritvena funkcija na Facebook strani
@Drake in @Migos posledično delovala kot vir za iskanje kontaktnih informacij.
Tradicionalnega sporočila za javnost ali citatov ni vsebovala nobena od objav. Glede datuma
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in časovnega žiga objave je veljalo, da se je datum ustvarjenega dogodka videl zgolj na
časovnici uradne Facebook strani @Drake, medtem ko je vsak dogodek vseboval tudi točne
datume in ure začetka koncertov. Geografsko označbo je bilo mogoče opaziti na vsakem
dogodku posebej, kjer je bila označena lokacija koncerta. Posledično se lahko sklepa, da je
bila vsaka objava vezana na točno določeno geografsko območje, kjer so koncerti potekali,
natančneje na Združene države Amerike in Kanade. RSS protokoli in sledenje objavam so v
tem primeru povezani s potrditvijo udeležbe dogodka, kjer je posameznik obveščen o vseh
dodatnih objavah, vezanih na posamičen dogodek. Poleg tega je možno spremljanje
komentarjev in debate, ki se razvijajo znotraj vsakega dogodka posebej. Vsako objavo znotraj
dogodka lahko spremljamo preko vklopa obvestil o komentiranju.
Naslednjo analizirano skupino objav so predstavljale objave, ki so bile deljene kot Youtube
posnetki in so predstavljale “premiere”. Izvorno povezavo je predstavljala URL povezava z
glasbenikovim Youtube profilom, ki je bila zaradi večjega dosega deljena tudi na Facebook
strani. Vsak izmed videospotov je sicer imel svoj naslov, vendar je to povezano s pogoji
objavljanja na platformi Youtube, ki zahteva poimenovanje posnetkov. Nobena izmed objav
ni imela drugega spremljevalnega teksta kot povezavo do posnetka. Tako kot pri ostalih
objavah, tudi tukaj ni bilo mogoče zaznati nobenih posebnih kontaktnih informacij, vendar je
zaradi naslova v povezavi bilo mogoče razbrati, da gre za izdajo novega videospota.
Informacije je mogoče opaziti šele ob preusmeritvi na Youtube kanal, kjer se pod videom
izpišejo avtorske pravice. Glede RSS protokolov velja, da je naročanje na vse vrste objav
mogoče preko sledenja profilu. Vsaka posamezna objava ima možnost spremljanja preko
vklopa obvestil o komentiranju, kjer se lahko opazuje vse podane komentarje. Datumski žig je
avtomatiziran tako pod objavo na strani Facebook kot ob preusmeritvi na Youtube kanal,
vendar ni mogoče opaziti točne ure objave.
Objavi vezani na prodajo vstopnic sta bralce preusmerili na uradno spletno stran, kjer so bile
na voljo vse informacije o cenah in lokacijah turneje. Poleg tega sta obe vsebovali grafiki v
razmerju 1:1 in mogoče ju je bilo opaziti tudi na glasbenikovem Instagram profilu. Za RSS in
časovne žige velja enako kot za prej analizirano skupino objav, vendar je potrebno dodati, da
je z omembo lokacij, kjer je potekala turneja, nastala geografska označba, ki ciljno publiko
objave skrči na poslušalce živeče v Združenih državah Amerike in Kanadi.
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Objava napovednika za nov album je bila v obliki videoposnetka, ki je bil naložen na
Facebook stran. Poleg videa je bil opis, ki je vseboval datum 29. junij in pa emoji škorpijona,
ime albuma in datum izdaje je mogoče opaziti tudi v samem videoposnetku. Naslov posnetka
“Scorpion Trailer” na prvo žogo ni viden in ga je mogoče opaziti šele ob vstopu v galerijo,
kjer so shranjene vse objave, ki temeljijo na grafičnem ali video materialu. Geografska
označba ni bila dodana, saj se objava veže na poslušalce celotnega sveta. Za RSS, časovne
žige in informacije pa velja enako kot pri predhodno analizirani skupini objav.
Objava s povezavo do glasbenih strežnikov je bila na Facebook stran objavljena na dan izida
albuma, torej 29. junija 2018. Vsebino objave je predstavljala povezava, ki je s klikom
preusmerila na sekundarno stran, kjer so bili označeni vsi glasbeni strežniki, na katerih je bil
album od tistega dne na voljo. To so bili Apple Music, Tidal, Spotify, Weezer, Google Play,
Amazon, Deezer in Apple Store. Na voljo ni bilo drugih informacij kot preusmeritvena
povezava. Zaradi dejstva, da se objava veže na poslušalce s celega sveta, ni bilo dodanih
geografskih označb. Kot za ostale objave na Facebook strani velja, da je datumski žig
avtomatiziran, točna ura ni prikazana, RSS protokoli in deljenje objave pa veljajo po prej
omenjenem načinu.

6. UGOTOVITVE
Že na prvi pogled je mogoče opaziti razliko v shemi sporočila za javnost posredovanega
preko družbenih medijev in sporočila za javnost v klasični formi, ki se kaže predvsem v
vrstnem redu in obsegu podanih informacij.
1. Objave na družbenih medijih niso večstranski eseji, pač pa so sestavljene iz kratkih in
jedrnatih informacij, kjer ima veliko vlogo tudi grafični material. Zaradi svojevrstne narave
dela je komuniciranje v glasbeni industriji precej sproščeno in nima poenotene strukture stila
objav. Prej kot kar koli velja fraza “vse je sprejemljivo” (ang. anything goes), saj kreativne
industrije dopuščajo precej bolj svobodno voljo izražanja, kot pa recimo finančna industrija
ali bančništvo. Potrebno je poudariti, da si je Drake skozi leta delovanja na glasbeni sceni že
pridobil sledilce in poslušalce, ki jim tovrsten način spremljanja novic ne povzroča težav pri
razumevanju vsebine. Dejstvo, da na glasbenikovi spletni strani med rubriko “poveži se” (ang.
connect) ni nobenih kontaktnih informacij – ampak najdemo zgolj povezave na tri družbena
omrežja, od katerih dve predstavljata osebni profil, s katerim upravlja glasbenik sam –, priča o
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tem, da predstavniki za odnose z javnostmi, novinarji in mediji niso več tisti, ki informacije
objavijo prvi, pač pa ima to moč glasbenik sam. Tako tiskani in spletni mediji predstavljajo
trosilce, ki informacije posredujejo naprej kot sekundarni viri. Glasbenik ima sam nadzor nad
vsebino, publika in sledilci pa imajo omogočen neposreden stik z njim. Pred nastankom
družbenih omrežij je bilo potrebno spremljati razne intervjuje in tiskane prispevke, kjer je bila
na voljo omejena količina informacij, danes pa je zaradi same narave družbenih omrežij
mogoča večja stopnja interakcije in posledično dvosmerna komunikacija.
2. Kljub temu da so bile določene vsebine objavljene na vseh treh platformah, je največja
odzivnost na omrežju Instagram, kar pa je povezano s trenutno popularnostjo omrežja.
Spodnja tabela prikazuje primerjavo med tremi analiziranimi omrežji – Facebook, Twitter in
Instagram. Poudarjamo, da je šablona nastala v letu 2007, ko nobeno izmed omrežij še ni
obstajalo v današnji obliki in tekom minulega desetletja je prišlo do mnogih posodobitev. Za
vsa omrežja velja, da naslov in ključna dejstva predstavljajo del vsebine, razen v primeru
dogodkov na omrežju Facebook, kjer format objave dogodka zahteva naslov dogodka. Kljub
temu da je kot del objave na omrežju Instagram mogoče dodati naslov (ang. caption) je bolj
kot sam naslov mišljen opis. Elementa podnaslov ni bilo mogoče analizirati v nobeni izmed
objav, saj v trenutnih formatih družbenih omrežij, ki niso blog, ne obstaja. Vsebina objav na
družbenih medijih je za razliko od tradicionalnih oblik sporočila za javnost sestavljena iz več
elementov, ne le pisnega sestavka. Objave na Instagramu so tako pogojene z grafično
predlogo, kjer mora jedro objave predstavljati slika oziroma video, ki ga (po želji) dopolnjuje
opis. V tovrstnem opisu se lahko nahajajo tudi razne oznake, kot so ključniki ali pa omembe
profilov in povezave na sekundarne platforme. Predvsem je opazna uporaba povezav na
sekundarne platforme, kot je na primer Youtube ali na uradno spletno stran, saj nalaganje
videoposnetkov direktno na vsako družbeno omrežje ni smiselno, poleg tega pa analizirana
omrežja niso nujno specializirana za tovrsten tip objav. Funkcija preusmeritve na sekundarno
platform, kot je Youtube, uporabnike vseh treh omrežij pripelje na eno mesto, kjer se
posledično lažje tudi številčijo ogledi in obiski videoposnetka ter kanala.
3. Oznake, kot je na primer ključnik, delujejo kot povezovalni element in omogočajo zbiranje
vseh objav s povezano temo na enem mestu. V ta namen je bil ključnik eksplicitno uporabljen
zgolj enkrat, in sicer pri zadnji analizirani objavi na omrežju Twitter. Preusmeritvene
povezave so bile pogost element, ki pa se je redko pojavljal ločeno od tekstovnega sporočila.
Najbolj viden primer so objave dogodkov na omrežju Facebook, kjer format objave zahteva in
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omogoča ločena polja za zunanje povezave, kot so recimo preusmeritve na strani gostiteljev,
stran za nakup vstopnic in tako dalje. Zaradi večje opaznosti je bilo predvsem na omrežju
Instagram zaznati stavek “povezava je v opisu profila” (ang. link in bio), kar se nanaša na
dejstvo, da je objava sicer opozarjala na izid novega singla oziroma albuma, vendar je bila
pripeta v t.i. glavo profila, s čimer je sledilcem omogočala hitrejši dostop v primerjavi z
brskanjem po vseh objavah in iskanju vsake povezave posebej. Pridržanih vrst povezav prav
tako ni bilo mogoče opaziti.
4. Citati so prav tako element, ki jih v klasični obliki, kjer je tekst ujet med narekovaji, ni
mogoče opaziti. Vsaka objava, ki ima dodan avtorski tekst, naj bo to stavek, rima ali pa zgolj
povabilo, je lahko razumljena kot citat, sploh v primeru omrežja Instagram, s katerim upravlja
glasbenik sam in bi posledično tekstovna sporočila lahko bila tok avtorjevih misli in izjav.
Vse analizirane objave so bile daleč od tradicionalnih sporočil za javnost, poleg tega pa kot
prilogo niso vsebovale daljših pojasnil in formatov. Nobena izmed analiziranih platform ne
slovi po prilogah daljših pisnih sporočil.
5. Objave na družbenih medijih imajo poseben sistem označevanja kontaktnih informacij in
informacij o avtorju objave. Zaradi avtomatske navedbe uporabniških imen, ki so označena
poleg vsake objave, takoj vemo, kdo je avtor. Kontaktne informacije so ponavadi prav tako na
voljo izven objave, v opisih profilov družbenih omrežij, ali pa so na voljo preusmeritve na
sekundarne kanale, kjer je na voljo več podatkov. Poleg tega imajo sledilci vedno možnost
kontaktiranja avtorja objave samega (t.j. v našem primeru Drake) preko zasebnih sporočil ali
pa označevanja profila v komentarjih pod objavo. Ker sta dva od analiziranih profilov
zasebna, to pomeni, da bi ob omembi v komentarjih ali poslanem zasebnem sporočilu na
vprašanje (najverjetneje) odgovoril kar glasbenik sam brez posrednikov. Spet je potrebno
poudariti, da nikjer ni direktnih kontaktnih infomacij o glasbenikovem predstavniku za stike z
javnostmi ali medijski ekipi.
6. Urejenost RSS protokolov je vezana na vsako omrežje posebej, vendar imajo določene
skupne lastnosti, in sicer možnost sledenja profilu, kar pomeni prejemanje vseh objav,
možnost vklopa obvestil za vsako objavo posebej, kjer so sledilci obveščeni o vsem, kar se z
objavo dogaja ter spremljanje vsebin preko ključnikov, ki po točno določenih algoritmih
objave zbirajo v kategorije. Na podoben način delujejo tudi sledilne URL povezave, ki pa
nikjer niso preveč eksplicitno izpostavljene. Izvorno URL povezavo je v primerih omrežja
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Instagram vedno predstavljala objava sama, medtem ko je na omrežjih Twitter in Facebook
včasih bila objava namenjena zgolj delitvi povezave do kanala, kot je na primer Youtube, ali
pa na uradno spletno stran glasbenika.
7. Vsa obravnavana omrežja imajo avtomatizirano štampiljko datuma, kjer se vedno vidi čas
objave. Točen časovni žig objave ima zgolj omrežje Twitter, kjer je mogoče do minute
natančno opaziti, kdaj je bila vsebina objavljena. Kljub temu da vedno obstaja možnost
geografske označbe, je bila ta uporabljena le v primeru dogodkov na omrežju Facebook, kjer
se je vsak dogodek koncertne turneje nanašal na drugo mesto v Združenih državah Amerike
oziroma v Kanadi, pri čemer je bila objava bolj aktualna za sledilce živeče na omenjenih
lokacijah. Večina analiziranih objav je bila povezana z izidom singlov in albuma, kar pa je
povezano s poslušalci celega sveta, zato je povsem logično, da dodatnih geografskih označb
ni bilo.
Tabela 1: Primerjava elementov Defrenove šablone na izbranih družbenih omrežjih
glede na analizirane objave
Elementi “SMR” po Defrenovi
šabloni
1. Naslov

2. Podnaslov
3. Ključna dejstva
4. Vsebina

5. Oznake
6. URL povezave
7. Ločeno polje za ostale
vrste povezav
8. Pridržane vrste povezav
9. Citati
10. Zvok/Slika/Video
11. Tradicionalno sporočilo

Facebook

Twitter

Instagram

= vsebina,
razen v
primeru
dogodkov
/

= vsebina

= vsebina

/

/

= vsebina
= tekst, ki je
lahko tudi
povezava, po
želji grafika
ne, razen v
dogodkih
občasno

= vsebina

= vsebina
= tekst +
foto/video
material

priložnostno

občasno

občasno

ne, razen pri
dogodkih
/
/
vedno dodan
grafičen
element
/

/

ne direktno v
objavi
/
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/
/
odvisno od
vsebine
/

/
/
vedno dodan
grafičen
element
/

za javnost
12. Podatki o
podjetju/organizaciji
13. Kontaktne informacije
14. RSS

15. Datum in čas
16. Geografska označba
17. Izvorni URL
18. Sledilni URL

v objavi
vidno zgolj
ime profila
niso
eksplicitno
izpostavljene
v obliki
funkcij
sledenja in
deljenja
samo datum
samo v
primeru
dogodkov
sekundarne
platforme
Podobno kot
RSS

v objavi vidno
zgolj ime
profila
niso
eksplicitno
izpostavljene
v obliki
funkcij
sledenja in
deljenja
oboje
/

v objavi vidno
zgolj ime
profila
niso eksplicitno
izpostavljene

sekundarne
platforme
Podobno kot
RSS

da

v obliki funkcij
sledenja in
deljenja
samo datum
/

Podobno kot
RSS

7. OMEJITVE
Omejitve raziskave so vidne predvsem v empiričnem delu. Omejitev je v teoretičnem delu
predstavljal termin, ki ga slovenščina še ne pozna, in sicer gre angleško besedno zvezo “social
media press release”, zato je bil termin prevajan opisno, kot sporočilo za javnost posredovano
preko družbenih medijev v obliki objave. Omejitev empiričnega dela je vidna v kodiranju, ki
ga je izvedla avtorica naloge sama. Rezultatom bi bilo mogoče zmanjšati subjektivnost z
vključitvijo večjega števila bralcev, ki bi kodirali objave glasbenika in z izračunom faktorjev
zanesljivosti (ang. intercoder reliability). To bi študiji primera omogočili večjo objektivnost
in posledično reprezentativnejše podatke. Zavedam se, da na primeru le enega glasbenika ni
povsem mogoče vleči paralel z vsemi glasbeniki podobnega žanra, zato študija primera
posledično ne zagotavlja celostnega pogleda, ponuja pa poglobljen vpogled v določen
fenomen popularne glasbe. Nadaljevanje študije bi lahko potekalo v dveh smereh: obravnavali
bi več bralcev in izračunali faktorje zanesljivosti njihovega kodiranja ali pa bi pregledali
omrežja ostalih popularnih glasbenikov, s čimer bi študijo primera lahko razširili na glasbeni
žanr. Slednje je bila moja želja, vendar sem jo zanemarila zaradi prevelike količine
informacij, ki bi že tako obširno študijo lahko spremenila v nepregledno količino neberljive
vsebine.
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8. ZAKLJUČEK
"Music PR is a completely different animal now; you can't just be a traditional PR as you will
not survive. It's vital to diversify." (Barrett, 2008)
V zborniku European Communications Monitor (2016) je zapisano, da bodo do leta 2019 svet
zavzeli digitalni odnosi z javnostmi, ki bodo v celoti nadomestili klasične odnose z javnostmi.
Tako praktiki odnosov z javnostmi, kot tudi laiki in samouki se ukvarjajo s spremembami, ki
jih je prinesel tehnološki napredek in se prilagajajo novim vrstam komunikacije. Včasih so
bila v centru pozornosti klasična sporočila za javnost in odnosi z mediji, dandanes pa je
preplet zaradi narave spletnega komuniciranja bolj kompleksen. Internet in družbeni mediji
zasedajo vse večji prostor v posameznikovem življenju. Množični mediji so v kombinaciji z
digitalizacijo spremenili nastanek in distribucijo vsebine, hkrati pa so se radikalno spremenile
tudi navade glede prejemanja vsebine. Javnost je tako izven dosega tradicionalnih orodij, kar
pomeni, da je potrebno preučiti nove kanale in za doseg javnosti uporabiti drugačen način
komuniciranja. Nove oblike medijev niso namenjene zgolj dostavi sporočila, pač pa
omogočajo tudi dialog z javnostmi, z namenom raziskovanja njihovih potreb, želj in mnenj.
Glasbena industrija s pridom izkorišča selitev na splet, to pa se kaže predvsem v ustvarjanju
profilov na družbenih omrežjih, kot so Twitter, Facebook in Instagram. Svobodo formata
sporočil, ki jih glasbeniki v obliki objav namenjajo svojim poslušalcem potrjujejo spletni
profili kanadskega glasbenika, ki nastopa pod imenom Drake. Kot fenomen svetovne
popularnoglasbene scene Drake ruši meje klasičnega sporočanja novic, saj za objavo
največkrat uporablja kar svoje osebne komunikacijske kanale, s čimer se še bolj približa
svojim sledilcem. S tem se poraja vprašanje, ali bodo specialisti za odnose z javnostmi v
prihodnosti sploh še imeli močno vlogo ali bodo posamezniki, ki so vešči spletnega
komuniciranja na omenjenih omrežjih, prevzeli njihove vloge.
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10. PRILOGE
PRILOGA A: Vizualizacija Defrenove šablone

Vir: Shift Communications (b.d.), dostopno prek: https://cuttingedgepr.com/free-articles/media-relations/socialmedia-release-arrived/

42

PRILOGA B: Življenjepis
Aubrey “Drake” Graham (rojen 24. oktobra 1986) je kanadski pevec, tekstopisec, producent
in igralec. Svojo kariero je začel z igranjem v seriji Degrassi: The Next Generation, kjer je
med leti 2000 in 2007 upodabljal lik Jimmy Brooksa. Po sedmih letih igralske kariere ga je v
glasbene vode pripeljala želja po ustvarjanju hip-hop glasbe, trenutno pa na tem področju
predstavlja eno ključnih figur, saj uspešno drži rekord za največ hitov na Billboardovi
R&B/Hip-Hop lestvici. Njegovo slavo ni zaznamovala zgolj njegova glasbena kariera, pač pa
tudi kulturna dejavnost, ki temelji na dobrobiti lokalni skupnosti. Z ustanovitvijo znamke
October’s Very Own (OVO), ki ima svoje korenine v blogerstvu in deljenju zgodb o glasbeni
sceni Toronta, je nastalo podjetje, ki trenutno zajema istoimensko znamko oblačil, glasbeno
založbo OVOSOUND in festival OVOFEST (Drake Official, 2018). Njegova filantropska
dejavnost je dosegla vrh s samaritanskim obiskom mesta Miami in snemanjem slavnega
videospota singla “God’s Plan”, kjer je možno videti raznoliko paleto donacij – od
sponzoriranja uniform lokalne srednje šole, deljenja darilnih kartic za nakupovanje v
trgovinah z živili, podeljevanja čekov ustanovam, ki skrbijo za brezdomce do plačila
univerzitetne šolnine enega od lokalnih dijakov. Poleg tega je glasbenik znan po svojih
krepkih donacijah tako v ameriški košarkarski ligi (NBA) kot tudi po finančni pomoči, ki je
bila podeljena žrtvam hurikana Harvey (Billboard, 2018). Novinar ameriškega časopisnega
velikana The New York Times, Jon Caramanica (2011), je glasbenika imenoval za lepilo, ki
zaradi svoje vsestranskosti povezuje urbano kulturo. Zaradi svoje neobičajnosti in
reinkarnacije klasičnih tonov hip-hop glasbe hkrati, Drake predstavlja fenomen popularne
glasbe.
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PRILOGA C: Tabele Instagram
Tabela C112
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“GODS PLAN AND
DIPLOMATIC IMMUNITY
LIVE ON ALL
PLATFORMS
WORLDWIDE MIDNIGHT”
+ emoji

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

12

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

“scary hours”

/

se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
20. januar (2018) pod objavo

Objava dostopna preko: https://www.instagram.com/p/BeKD0DyjfMX/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C213
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“ Congrats King. Samesies.”

5. TAGI

da

@kingjames (LeBron James)

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.
Možno, da je v grafiki citat,
vzet iz spletnega medija, ki
najavlja opisani rekord.
“Drake’s “God’s Plan” has
broken the US Spotify record
for biggest single day!
(4,326,679 streams on Jan.
22).”

/

se ve preko uporabniškega
imena

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BeUN4HJj9g7/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
24. januar (2018) pod objavo

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA
17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C314
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

2x emoji

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/
Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.
Možno, da je v grafiki citat,
vzet iz spletnega medija, ki
najavlja opisani rekord
“Drake’s “God’s Plan” has
broken the global Apple
Music record for biggest

8. RESERVED LINK
TYPES

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

14

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BeW7EVbDQqM/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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opening day (14M streams).”
11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

/

Se ve preko uporabniškega
imena + v grafiki označen vir
Chart Data

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
25. januar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C415
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“CULTURE 2 OUT NOW”

5. TAGI

da

@vashtie, @offsetyrn,
@quavohuncho, @vrntakeoff

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

15

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BeZxXcujZjX/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.
9. CITATI
10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Naslovnica albuma Culture 2

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”.
26. januar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C516
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

5. TAGI

da

“ This was my first press
kit…my accolades in an
attempt to get signed were 30
registered fan clubs, over 800
topics on message boards, and
performing at Chris Bosh
private bday party” + emoji
@theo.skudra

16

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BejomRiFtCf/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

Slika kjer se vidi tiskana
oblika press kita

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

Press kit v sliki

/

Se ve preko uporabniškega
imena.

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”.
30. januar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C617
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

17

Ključna dejstva = vsebina

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/Be7b8oPjarf/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

“back to terrorizing this
room” <3 + emoji

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Slika iz studia

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
8. februar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS
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Tabela C718

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“ VIDEO AND SONG OUT
NOW @blocboy_jb”

5. TAGI

da

@blocboy_jb, @fridrivk_ali,
@1taykeith

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

18

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Grafika singla

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
9. februar (2018) pod objavo

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/Be92__VD8lw/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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17. IZVORNI URL

/

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C819
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Vsebina = naslov

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = naslov

4. VSEBINA

da

5. TAGI

da

“ The most important thing I
have ever done in my career…
drop a (emoji) if I can share it
with you”.
@karenaevans

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/
Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

8. RESERVED LINK
TYPES

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

19

God’s Plan clapperboard

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BfOaadbhSQG/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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“turn on post notifications”
15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

/

18. SLEDILNI URL

/

15.februar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C920
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“GOD’S PLAN LINK IN
BIO”

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST

/

20

Ne pod to objavo, ki pa sicer
nakazuje da se povezava
trenutno nahaja v “bio”

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Slika množice iz “God’s Plan”
snemanja

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BfQ3__Ejqp6/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
16. februar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C1021
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“Dropping off OVO J’s to
some good youts”

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

21

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Slika z OVO goodie bagi

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BfUB6e5DtCU/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
17. februar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C1122
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

5. TAGI

da

“This was the toughest scene
for me to try and keep it
together. Mother and son with
some of the strongest spirits I
have encountered in my life. I
pray you two continue to find
the light and the fight within
your bond. Blessed to have
met you both” <blue heart
emoji>
@theo.skudra

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

22

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BfUC_zcD9pR/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Clip iz snemanja “God’s
Plan” videospota

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
17. februar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C1223
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“@oycmiami was such an
incredible experience to tour.
Me and Zo agreed we will be
continuing our mission by
including a state of the art
studio when the expansion of

23

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BfUD0HjjhL2/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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5. TAGI

da

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

the OYC commences…
Alonzo and his wife are
heroes thank you for having
us”
@chubbsview, @oycmiami

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Slika obiska OYC

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
17. februar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS
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Tabela C1324
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

5. TAGI

da

“I was supposed to stay on the
field and they wanted the
students to stay behind a
barricade…I kiboshed that
idea within about 4 minutes
and we made a
MOVIE…congrats to the
students on their new
uniforms arriving shortly and
on being so well behaved
amidst all the chaos”
@theo.skudra

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

24

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Clip iz “God’s Plan”
snemanja

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BfUEFOujLij/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

17. februar (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C1425

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“Thank you to The U for the
assistance in all the surprises
and for letting you campus
turn into a temporary rager”

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

25

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Slika iz snemanja “God’s
Plan”

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BfUE9oHjc3B/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
17. februar (2018)

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C1526

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov predstavlja vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva so prikazana
kot tekst na sliki

4. VSEBINA

/

5. TAGI

da

Vsebino prikazuje slika
(“DRAKE NIGHT MARCH 9
2018” na pulovru”)
@theoskudra

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

26

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Potisk pulovra prikazuje
vsebino objave

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BgKOcSLjU-h/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
10. marec (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C1627

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

5. TAGI

da

“ We back. @welcomeovo,
@pharrell, @applemusic,
@ovosound “
@welcomeovo, @pharrell,
@applemusic, @ovosound

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

27

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BgbsLkrD-5H/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.
9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Grafika “Radio OVO sound”

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
17. marec (2018)

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C1728

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

emoji + “WALK IT TALK
IT”

5. TAGI

da

@migos

6. POVEZAVE

/

28

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BgfMlf0Bklq/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Kolaž clippov iz snemanja
“Walk it talkž it” videospota

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
19. marec (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C1829

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“Me and my brother from the
edge!!! Video for BRING IT

29

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/Bgyoy3HjUcR/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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5. TAGI

da

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

BACK is out now
EDGEWOOD out now!!
@troublete6”
@troubledte6, @zionlw10

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

8. RESERVED LINK
TYPES

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Slika obeh glasbenikov

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
26. marec (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS
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Tabela C1930

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

5. TAGI

da

6. POVEZAVE

/

“NICE FOR WHAT OUT
NOW! VIDEO LINK IN
BIO! + emoji
@bigfreedia, @murdabeatz,
@5thwardweebie,
@blaqnmild
Ne pod to objavo, ki pa sicer
nakazuje da se povezava
trenutno nahaja v “bio”

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

30

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Grafika single “Nice For
What”

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
7. april (2018) piše pod
objavo

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BhQL5qrjS74/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)

65

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C2031

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

emoji + “OUT JUNE 2018”

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

31

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Slika medaljona s
škorpijonom

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BhpEJrtnVRR/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

16. april (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C2132

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“ <disc emoji> OUT JUNE
2018”

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

32

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Slika promo materiala za nov
album

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BhpENZcnJMK/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
16. april (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C2233
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“ <disc emoji> OUT JUNE
2018*

5. TAGI

da

@ovo40

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

33

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Slika producenta albuma

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BhryatAHTk_/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
17. april (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C2334

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“AUBREY AND THE
THREE MIGOS TOUR 2018
COME SEE THE HAND
PICKED DREAM TEAM
THE 100 HIT WONDERS
THE SHAKE JOINT
MAESTROS THE FIGHT
FIXERS THE ATLANTA
FIXTURES WITH THE BIG
SIXER THE DONATELLA
MARGIELA PINK STONES
NO SALMONELLA
INVITING ALL DOGS AND
CINDERELLAS TO COME
EXPERIENCE THE
LONGEST REIGN NO
UMBRELLAS… LIVE IN HI
FI THIS SUMMER DON’T
MISS OUT”

34

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BixBBpNnS4k/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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5. TAGI

da

@offsetyrn, @quavohuncho,
@yrntakeoff

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Se ve preko uporabniškega
imena

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

da

www.drakeofficial.com

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
14. maj (2018) pod objavo

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

dodani so tudi datumi turneje
Vendar je očitno, da je objava
omejena na območje ZDA in
Kanade
www.drakeofficial.com

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

“slideshow” – 2 grafiki, ki
kažeta naslovni plakat in
koncertne datume turneje

70

Tabela C2435

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“TICKETS ON SALE
NOW!!!!!”

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

35

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Grafika turneje

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
18. maj (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/Bi7vee3nJ7g/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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objavljena.
/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

5x emoji + “LINK IN BIO”

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

18. SLEDILNI URL

Tabela C2536

Ne pod to objavo, ki pa sicer
nakazuje da se povezava
trenutno nahaja v “bio”

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

8. RESERVED LINK
TYPES

9. CITATI
10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

36

“Duppy Freestyle” cover

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BjN4LnenbYD/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

/

18. SLEDILNI URL

/

26. maj (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C2637
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“You’re welcome.” + emoji

5. TAGI

da

@kingpush

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

Sken računa

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

Vendar sken računa deluje kot
sporočilo za javnost

da

Se ve preko uporabniškega
imena

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

da

Zapisane v objavljenem skenu

37

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BjOL4WcHt-E/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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14. RSS

da

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
Pod objavo piše 26. maj
(2018), v skenu piše 25. Maj

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

V skenu računa

17. IZVORNI URL

/

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C2738
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“Anyways...back to this
album...new single out now!!!
Link in bio” + 6x emoji

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

Ne pod to objavo, ki pa sicer
nakazuje da se povezava
trenutno nahaja v “bio”

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

8. RESERVED LINK
TYPES

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

38

Grafika single “I’m Upset”

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BjQx_uCnvgm/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
27. maj (2018)

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C2839

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“VIDEO LINK IN BIO”

5. TAGI

/

/

6. POVEZAVE

/

Ne pod to objavo, ki pa sicer
nakazuje da se povezava
trenutno nahaja v “bio”

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

39

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/Bj_Ww27nduT/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.
9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Slika clipa

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
14. junij (2018) pod objavo

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C2940
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“JUNE 29 2018” + emoji

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

40

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/Bj_W1-rnd5b/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Naslovnica albuma

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
V opisu objave je naveden čas
izzida novega albuma
Pod objavo je avtomatiziran
datum objave 14. junij (2018)

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C3041
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

emoji + “JUNE 29” + emoji

41

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BkRs2qBH-ku/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

Kolaž elementov novega
albuma

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
V opisu objave je naveden čas
izzida novega albuma
Pod objavo je avtomatiziran
datum objave 21. junij (2018)

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

78

Tabela C3142

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

1x emoji

5. TAGI

/

/

6. POVEZAVE

/

/

7. LINK TYPES

/

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Scorpion promo video

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
V opisu objave je naveden čas
izzida novega albuma
Pod objavo je avtomatiziran
datum objave 26. junij (2018)

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

42

/

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BkeGf58HX-t/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C3243
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

3x emoji

5. TAGI

/

/

6. POVEZAVE

/

/

7. LINK TYPES

/

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Se ve preko uporabniškega
imena

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Navedene so informacije o
avtorju albuma in producentih

14. RSS

da

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”

43

Grafika albuma s seznamom
pesmi

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/Bkk2MQvHRSw/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Pod objavo je avtomatiziran
datum objave 28. junij (2018)

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C3344
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

4x emoji

5. TAGI

/

/

6. POVEZAVE

/

/

7. LINK TYPES

/

/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot
sporočilo.

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

44

Grafika albuma s seznamom
pesmi, za razliko od prejšne
objave so navedeni tudi
gostujoči izvajalci

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/Bklf4UVHNIt/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Navedene so informacije o
avtorju albuma in producentih

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
V opisu objave je naveden čas
izzida novega albuma
Pod objavo je avtomatiziran
datum objave 29. junij (2018)

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS

Tabela C3445
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“SCORPION OUT NOW ON
ALL PLATFORMS” + emoji

5. TAGI

/

/

6. POVEZAVE

/

7. LINK TYPES

/

Niso navedene, vendar
vsebina sugestira na dejstvo,
da se album trenutno nahaja
na vseh platformah
namenjenih predvajanju
glasbe (t.j. Apple Music,
Spotify, Tidal, Weezer,
Google Play itd.)
/

8. RESERVED LINK
TYPES

/

45

Deljenje omogočeno preko
Instagramovih funkcij deljenja
objave na Facebook in
deljenja preko Facebook
Messenger-ja, omogočeno pa
je tudi prepošiljanje objave
uporabnikom Instagrama kot

Objava dostopna preko https://www.instagram.com/p/BkmTnoGnzzl/?taken-by=champagnepapi (7. oktober 2018)
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sporočilo.
9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

18. SLEDILNI URL

/

BTS snemanja albuma

/

Se ve preko uporabniškega
imena

Obstaja možnost sledenja
objavi, kjer se vidijo
komentarji uporabnikov t.j.
“turn on post notifications”
Pod objavo je avtomatiziran
datum objave 29. junij (2018)

Izvorni URL predstavlja
povezava, kjer je bila objava
objavljena.
Velja podobno kot za RSS
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PRILOGA D: Tabele Twitter
Tabela D146
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov je del vsebine

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva so del vsebine

4. VSEBINA

da

“GODS PLAN VIDEO” +
povezava na Youtube

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

/

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

/

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Objava se veže na poslušalce
celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
Youtube kanal DrakeVEVO

46

Povezava na Youtube

video

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v “glavi”
profila
Velja enako kot za podatke o
podjetju, možno je tudi poslati
zasebno sporočilo.
Sledenje objavi je možno
preko sledenja profila
@drizzy, pri čemer lahko
bralci spremljajo tudi
komentarje in so o omembah
obveščeni
Avtomatiziran zapis 16.
februar 2018, 21.31

Objava dostopna preko https://twitter.com/Drake/status/964733944754159616 (8. oktober 2018)
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/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Caption = Summary

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

/

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

/

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

18. SLEDILNI URL

Tabela D247

47

Youtube povezava do videa
“Nice For What”

Povezava na Youtube

video

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v “glavi”
profila
Velja enako kot za podatke o
podjetju, možno je tudi poslati
zasebno sporočilo.
Sledenje objavi je možno
preko sledenja profila
@drizzy, pri čemer lahko
bralci spremljajo tudi
komentarje in so o omembah
obveščeni
Avtomatiziran zapis 6. april
2018, 20.26
Objava se veže na poslušalce
celega sveta

Objava dostopna preko https://twitter.com/Drake/status/982459594378166272 (8. oktober 2018)
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17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
Youtube kanal DrakeVEVO

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

Povezava na sekundarno
stran, kjer je dostop do vseh
platform, kjer je singel na
voljo

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

Na voljo kot sekundarna
povezava

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

/

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

Tabela D348

48

Povezava na sekundarno
stran, kjer je dostop do vseh
platform, kjer je singel na
voljo
Apple Music, Spotify,
Weezer, Tidal, Amazon,
Google Play, Deezer, iTunes
Store

Sekundarna stran

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v “glavi”
profila
Velja enako kot za podatke o
podjetju, možno je tudi poslati
zasebno sporočilo.
Sledenje objavi je možno
preko sledenja profila
@drizzy, pri čemer lahko
bralci spremljajo tudi

Objava dostopna preko https://twitter.com/Drake/status/982460089230508032 (8. oktober 2018)
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komentarje in so o omembah
obveščeni
15. DATUM/ČAS

da

Avtomatiziran zapis 6. april
2018, 20.28

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Se nanaša na poslušalce
celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
Twitter stran

18. SLEDILNI URL

/

Podobno kot RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

Grafika + “Tickets on sale
now @
https://drakeofficial.com/tourdates.html “

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

/

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

Tabela D449

49

Uradna spletna stran

Grafika turneje

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v “glavi”
profila
Velja enako kot za podatke o
podjetju, možno je tudi poslati
zasebno sporočilo.
Sledenje objavi je možno
preko sledenja profila

Objava dostopna preko https://twitter.com/Drake/status/997462436855758854 (8. oktober 2018)
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@drizzy, pri čemer lahko
bralci spremljajo tudi
komentarje in so o omembah
obveščeni
Avtomatiziran zapis 18.maj
2018, 06.02

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Se nanaša na poslušalce
celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
uradna spletna stran

18. SLEDILNI URL

/

Podobno kot RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“ I’M UPSET” + Povezava na
sekundarno stran, kjer je
dostop do vseh platform, kjer
je singel na voljo

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

Na voljo kot sekundarna
povezava

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

/

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST

/

Tabela D550

50

Povezava na sekundarno
stran, kjer je dostop do vseh
platform, kjer je singel na
voljo
Apple Music, Spotify,
Weezer, Tidal, Amazon,
Google Play, Deezer, iTunes
Store

Sekundarna stran

Objava dostopna preko https://twitter.com/Drake/status/1000773567519182848 (8.oktober 2018)
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12. PODATKI O
PODJETJU

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v “glavi”
profila
Velja enako kot za podatke o
podjetju, možno je tudi poslati
zasebno sporočilo.
Sledenje objavi je možno
preko sledenja profila
@drizzy, pri čemer lahko
bralci spremljajo tudi
komentarje in so o omembah
obveščeni
Avtomatiziran zapis 27. Maj
2018, 9.19

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Se nanaša na poslušalce
celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
Twitter stran

18. SLEDILNI URL

/

Podobno kot RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

Grafika + NEW DATES
ADDED...
https://drakeofficial.com/tourdates.html

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

/

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

Tabela D651

51

Povezava na uradno spletno
stran

Grafika z datumi in lokacijami
turneje

Objava dostopna preko https://twitter.com/Drake/status/1006128597881573377 (8.oktober 2018)
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11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Se nanaša na poslušalce
celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
spletna stran

18. SLEDILNI URL

/

Podobno kot RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

5. TAGI

da

“#ScorpionSZN” + +
Povezava na sekundarno
stran, kjer je dostop do vseh
platform, kjer je album na
voljo
#ScorpionSZN

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

Na voljo kot sekundarna
povezava

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v “glavi”
profila
Velja enako kot za podatke o
podjetju, možno je tudi poslati
zasebno sporočilo.
Sledenje objavi je možno
preko sledenja profila
@drizzy, pri čemer lahko
bralci spremljajo tudi
komentarje in so o omembah
obveščeni
Avtomatiziran zapis 11. Junij
2018, 3.58

Tabela D752

52

Povezava na sekundarno
stran, kjer je dostop do vseh
platform, kjer je album na
voljo
Apple Music, Spotify,
Weezer, Tidal, Amazon,
Google Play, Deezer, iTunes
Store

Objava dostopna preko https://twitter.com/Drake/status/1012583972835069952 (8.oktober 2018)

90

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

/

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Se nanaša na poslušalce
celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
Twitter stran

18. SLEDILNI URL

/

Podobno kot RSS

Sekundarna stran

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v “glavi”
profila
Velja enako kot za podatke o
podjetju, možno je tudi poslati
zasebno sporočilo.
Sledenje objavi je možno
preko sledenja profila
@drizzy, pri čemer lahko
bralci spremljajo tudi
komentarje in so o omembah
obveščeni, mogoče je tudi
sledenje preko ključnika
#ScorpionSZN
Avtomatiziran zapis 29. Junij
2018, 23.30
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PRILOGA E: Tabele Facebook
Tabela E1
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov je vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Naslov = vsebina

4. VSEBINA

da

Video + link povezava na
youtube

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

/

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Objava se veže na poslušalce
iz celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
Youtube kanal DrakeVEVO

Povezava do “God’s Plan”
videa na Youtube

Video

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v rubriki
“Več o”.
Se nahaja pod rubriko “Več
o”
Sledenje objavam preko
sledenja profila, možno je tudi
deljenje na lastne časovnice, v
zasebno sporočilo ali pa v
skupine. + funkcija “ Vklopi
obvestila za to objavo”
Avtomatiziran zapis
17.februar 2018

Velja podobno kot za RSS

18. SLEDILNI URL
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Tabela E2
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

Video + link povezava do
Youtube

5. TAGI

/

/

6. POVEZAVE

da

Povezava do “Nice For What”
videa na Youtube

7. OSTALE POVEZAVE
8. PRIDRŽANE
POVEZAVE
9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

video

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v rubriki
“Več o”.
Se nahaja pod rubriko “Več
o”
Sledenje objavam preko
sledenja profila, možno je tudi
deljenje na lastne časovnice, v
zasebno sporočilo ali pa v
skupine. + funkcija “ Vklopi
obvestila za to objavo”
Avtomatiziran zapis
17.februar 2018

14. RSS

15. DATUM/ČAS

/

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Objava se veže na poslušalce
iz celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
Youtube kanal DrakeVEVO
Velja podobno kot za RSS

18. SLEDILNI URL
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Tabela E353
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic
(Ticketmaster)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah
Najprej avtomatiziran čas
objave 14. maj 2018

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
koncert (+datum in kraj)
dogodek + informacije

Naslovna slika dogodka

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
Saint Paul, Minnesotta, ZDA

17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

53

Objava dostopna preko https://www.facebook.com/events/222820231639070/ (9.oktober 2018)
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Tabela E454
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic (Find
Tickets)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah
Najprej avtomatiziran čas
objave 14. maj 2018

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
koncert (+datum in kraj)

Naslovna slika dogodka

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
Las Vegas, Nevada, ZDA

17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

54

Objava dostopa preko https://www.facebook.com/events/990224227800142/ (9.oktober 2018)
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Tabela E555
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic
(Ticketmaster)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah
Najprej avtomatiziran čas
objave 14. maj 2018

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
koncert (+datum in kraj)

Naslovna slika dogodka

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
Dallas, Texas, ZDA

17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

55

Objava dostopna preko https://www.facebook.com/events/430720714000132/ (9.oktober 2018)
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/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic
(Ticketmaster)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah
Najprej avtomatiziran čas
objave 14. maj 2018

18. SLEDILNI URL

Tabela E656

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

56

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
koncert (+datum in kraj)

Naslovna slika dogodka

V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
NY, NY, ZDA

da

Objava dostopna preko https://www.facebook.com/events/377493049423176/ (9.oktober 2018)
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17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic (Find
Tickets)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah
Najprej avtomatiziran čas
objave 14. maj 2018

Tabela E757

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
koncert (+datum in kraj)

Naslovna slika dogodka

V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
57

Objava dostopna preko https://www.facebook.com/events/1304019703075940/ (9.oktober 2018)
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16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

Montreal, Kanada

17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic
(Ticketmaster)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah
Najprej avtomatiziran čas
objave 14. maj 2018

Tabela E858

58

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
koncert (+datum in kraj),
dodaten koncert v Dallasu

Naslovna slika dogodka

Objava dostopna preko https://www.facebook.com/events/2098440967100334/ (9. oktober 2018)
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16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
Dallas, Texas, ZDA

17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic (Find
Tickets)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/
/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah

Tabela E959

59

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
koncert (+datum in kraj)

Naslovna slika dogodka

Objava dostopna preko https://www.facebook.com/events/642111859465169/ (9. oktober 2018)
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15. DATUM/ČAS

da

Najprej avtomatiziran čas
objave 18. maj 2018
V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
Los Angeles, Kalifornija,
ZDA

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Tabela E10

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

“Tickets on sale now
@ https://drakeofficial.com/tourdates.html” + grafika

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

V vsebini je povezava na uradno
spletno stran

7. OSTALE POVEZAVE

/

Ni ločenega polja za povezavo

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

grafika

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v rubriki
“Več o”.
Se nahaja pod rubriko “Več o”
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14. RSS

da

Sledenje objavam preko sledenja
profila, možno je tudi deljenje
na lastne časovnice, v zasebno
sporočilo ali pa v skupine. +
funkcija “ Vklopi obvestila za to
objavo”
Avtomatiziran zapis 18. maj
2018

15. DATUM/ČAS

/

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
www.drakeofficial.com

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Tabela E11
Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina, grafika ima
svoj naslov

2. PODNASLOV

/

Grafika ima podnaslov

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

/

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

“NEW DATES ADDED...
https://drakeofficial.com/tourdates.html “ + grafika z
razporedom koncertov

Spletna stran

grafika

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v rubriki
“Več o”.
Se nahaja pod rubriko “Več
o”
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14. RSS

da

Sledenje objavam preko
sledenja profila, možno je tudi
deljenje na lastne časovnice, v
zasebno sporočilo ali pa v
skupine. + funkcija “ Vklopi
obvestila za to objavo”
Avtomatiziran zapis 11. junij
2018

15. DATUM/ČAS

/

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

V grafiki razvidna območja,
ki se jih zadeva objava

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
www.drakeofficial.com

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic
(Ticketmaster)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST

/

Tabela E1260

60

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
koncert (+datum in kraj),
dodatni concert v New Yorku

Naslovna slika dogodka

Objava dostopna preko https://www.facebook.com/events/448027555623524/ (9. oktober 2018)
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12. PODATKI O
PODJETJU

/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah
Najprej avtomatiziran čas
objave 11. Junij 2018

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
NY, NY, ZDA

17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Aubrey & The Three Migos
Tour - Sièges Platine”

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

4. VSEBINA

da

5. TAGI

/

Tagi gostiteljev (Drake in
Migos)

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

da

Preusmeritev na FB dogodek
in povezava do vstopnic
(Ticketmaster)
V ločenem polju se nahaja
povezava do vstopnic

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST

/

Tabela E1361

61

Vendar se iz objave kratko in
jedrnato vidi, da gre za
dogodek

Naslovna slika dogodka

Objava dostopna preko https://www.facebook.com/events/784965825225873/ (9.oktober 2018)
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12. PODATKI O
PODJETJU

/

Razvidno iz omembe
gostiteljev dogodka

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

Potrebna samostojna
preusmeritev

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

Možnost potrditve udeležbe
vodi v avtomatsko obveščanje
o spremembah
Najprej avtomatiziran čas
objave 12. Junij 2018

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

da

V objavi opredeljeni tudi
datumi in čas povezani s
koncertom
Montreal, Kanada

17. IZVORNI URL

da

Povezano s profili gostiteljev

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

Video + link povezava na
youtube

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

/

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST

/

Tabela E14

Povezava do “I’m Upset”
single na Youtube

Video
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12. PODATKI O
PODJETJU

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v rubriki
“Več o”.
Se nahaja pod rubriko “Več
o”

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

/

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

Objava se veže na poslušalce
iz celega sveta

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja
Youtube kanal DrakeVEVO

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

da

“Scorpion Trailer”, ime se
videa se vidi ko pogledamo v
galerijo objav

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

Video, ki napoveduje izid
novega albuma

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

/

7. OSTALE POVEZAVE

/

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

da

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST

/

Sledenje objavam preko
sledenja profila, možno je tudi
deljenje na lastne časovnice, v
zasebno sporočilo ali pa v
skupine. + funkcija “ Vklopi
obvestila za to objavo”
Avtomatiziran zapis 14.f junij
2018

Tabela E15

video
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12. PODATKI O
PODJETJU

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v rubriki
“Več o”.
Se nahaja pod rubriko “Več
o”

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja FB
stran

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

Elementi “SMR” po
Defrenovi šabloni

Prisotnost elementa v
analizirani objavi

Opombe:

1. NASLOV

/

Naslov = vsebina

2. PODNASLOV

/

3. KLJUČNA DEJSTVA

/

Ključna dejstva = vsebina

4. VSEBINA

da

Povezava na sekundarno
stran, kjer je dostop do vseh
platform, kjer je album na
voljo

5. TAGI

/

6. POVEZAVE

da

7. OSTALE POVEZAVE

Na voljo kot sekundarna
povezava

8. PRIDRŽANE
POVEZAVE

/

9. CITATI

/

Sledenje objavam preko
sledenja profila, možno je tudi
deljenje na lastne časovnice, v
zasebno sporočilo ali pa v
skupine. + funkcija “ Vklopi
obvestila za to objavo”
Čas objave je 26. junij 2018, v
videu pa je omenjen 29. junij
2018, ki nakazuje datum izida

Tabela E1662

62

Objava dostopna preko https://Drake.lnk.to/Scorpion (9.oktober 2018)
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Povezava na sekundarno
stran, kjer je dostop do vseh
platform, kjer je album na
voljo
Apple Music, Spotify,
Weezer, Tidal, Amazon,
Google Play, Deezer, iTunes
Store

10. ZVOK/SLIKA/VIDEO

/

Sekundarna stran

11. TRADICIONALNO
SPOROČILO ZA
JAVNOST
12. PODATKI O
PODJETJU

/

13. KONTAKTNE
INFORMACIJE

/

14. RSS

da

15. DATUM/ČAS

da

16. GEOGRAFSKA
OZNAČBA

/

17. IZVORNI URL

da

Izvorni URL predstavlja FB
stran

18. SLEDILNI URL

/

Velja podobno kot za RSS

/

Je jasno iz profila, več
informacij se nahaja v rubriki
“Več o”.
Se nahaja pod rubriko “Več
o”
Sledenje objavam preko
sledenja profila, možno je tudi
deljenje na lastne časovnice, v
zasebno sporočilo ali pa v
skupine. + funkcija “ Vklopi
obvestila za to objavo”
Avtomatiziran zapis 29. junij
2018
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