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IZVLEČEK
Cilj diplomskega dela je oblikovati tri vizualno različne spletne pasice za oglas, z namenom
promocije nagradne igre podjetja Erste Card d. o. o. in na podlagi rezultatov izvesti analizo
odzivnosti publike na vidne razlike s pomočjo A/B testiranja.
Diplomsko delo sestoji iz dveh delov. V prvem delu so najprej opisani pojmi in dejavniki,
pogojeni z A/B testiranjem, pod katerega spadajo spletna analitika in spletne pasice, temu sledi
obširnejša obrazložitev celotnega procesa testiranja in njegov namen. Kasneje v diplomskem
delu je opisana poglobljena raziskava o vrsti testiranja, ki je bila uporabljena v praksi.
Vsebina drugega dela se nadaljuje s predstavitvijo vseh treh različic spletnih pasic in opisom
uporabljenih metod in postopkov dela, ki so se vršili pri načrtovanju in oblikovanju pasic.
Rezultat diplomskega dela je analiza statističnih podatkov odziva publike, pridobljenih s
pomočjo oglaševalske agencije Rubikon GRAL d. o. o. V zaključku so podani rezultati raziskave
in njihova razlaga.
Ključne besede: A/B testiranje, grafično oblikovanje, oglaševalska agencija, spletne pasice.
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ABSTRACT
This diploma thesis aims to create three visually different web banners, for the sole purpose of
promoting the prize-winning game of the company Erste Card d.o.o. and later on perform an
analysis of audience responses exposed to banners, visible with A/B testing.
The thesis consists of two parts. The first part describes the concepts and factors that are
dependent on A/B testing, which includes web analytics and web banners — followed by an
extensive explanation of the very beginning of A/B testing to its purpose. Later on, is described
in-depth exploration of the type of measurement used in practice.
The second part of the diploma thesis consists of the presentation of all three versions of web
banner ads and a description of the methods and working procedures used in the designing and
implementing banner ads. The result of my diploma thesis is the analytics of statistics obtained
with the help of marketing agency Rubikon GRAL d. o. o., where is possible to see the responses
of the audience. In conclusion, it is given an opinion based on the obtained results.
Key words: A/B testing, advertising agency, graphic design, web banners.
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1 UVOD
V teoriji je A/B testiranje zaradi obširnih razlag o njegovem pomenu v tuji literaturi, zelo
enostavno razumeti.
A/B testiranje, poznano tudi kot deljeni test, je vrsta testiranja, ki omogoča primerjanje dveh
različic nečesa, ko želi poizvedovalec izvedeti, katera različica je učinkovitejša. Poda nam
odgovor katero različico (A ali B) ima uporabnik raje (1). V tuji literaturi so opisani postopki,
kako kakovostno in cenovno ugodno ugotovimo, kaj uporabnikom spletnih mest najbolj
odgovarja in kako lahko z izvedbo A/B testiranja izboljšamo celotno uporabniško izkušnjo. V
praksi je vse prej kot to. Dejstvo je, da se lastniki spletnih mest po enkrat zaključenem dolgem
procesu ustvarjanja spletnega mesta ne osredotočijo na konstantno optimizacijo spletnega mesta
in izboljšanje uporabniške izkušnje. Pustijo, da že davno izven trenda ustvarjeno spletno mesto
privablja uporabnike s tem, kar je bilo narejeno v osnovi. Ne zavedajo se, da lahko z minimalnimi
spremembami dosežejo veliko boljše rezultate, da lahko naredijo spremembe in ugotovijo, kaj
njihove uporabnike najbolj privlači, je potrebno (in tudi priporočljivo) izvesti A/B testiranje.
Tovrstno testiranje se ne uporablja zgolj za optimizacijo spletnih mest. V nadaljevanju je
predstavljena uporaba A/B testiranja na spletnih pasicah, ki so bile narejene za izvedbo kampanje
v podjetju, na katerih so spremembe minimalne, saj se razlikujejo zgolj vizualno, sporočilnost
ostaja ista. In čeprav so razlike v pasicah minimalne, so zato razlike v rezultatih zelo opazne.
Cilj diplomskega dela je oblikovati tri vizualno različne spletne pasice, z namenom promocije
nagradne igre podjetja Erste Card d. o. o. in posledično izvesti analizo odzivnosti publike na
vidne razlike s pomočjo A/B testiranja. Namen oblikovanja spletnih pasic je z vizualno podobo
pritegniti pozornost ciljne publike, da kliknejo na pasico in preusmerijo pozornost na produkt
ter posledično postanejo člani Diners Club Slovenija.

V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljeno A/B testiranje kot pojem, njegovi začetki
in uporaba. Predstavljene so spletne pasice in njihov namen v spletnem svetu. Temu sledi opis
o uporabi A/B testiranja na različicah spletnih pasicah, kje in kako lahko vidimo rezultate,
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ter, kaj lahko storimo s pridobljenimi informacijami. V eksperimentalnem delu je predstavljen
primer iz prakse, metode dela in postopki izdelave spletnih pasic ter kasnejše izvajanje testiranja.
Rezultat diplomskega dela je pozitivno izvedena kampanja, s spodbudnimi rezultati in
pridobljenim novim znanjem.
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2 TEORIJA
2. 1 SPLETNA ANALITIKA
Spletna analitika je znanstveno področje, ki analizira različne vrste podatkov s spleta. Nekateri
primeri pristopov v spletni analitiki so vizualizacija podatkov, analiza spletne uspešnosti in
statistike uporabnikov. Ima znanstveno vrednost, saj upravlja statistike, tehnike rudarjenja
podatkov, povzetke poročil, operacije in metodološki proces. Pojavlja se vedno večja potreba po
izpolnjevanju preferenc strank in razumevanju njihovega vedenja, pri čemer spletna analitika
igra veliko vlogo. Spletna analitika je zelo pomembna komponenta spletno baziranih sistemov
in posledično pomaga pri sprejemanju poslovnih odločitev. Trije temeljni stebri spletne analitike
so: zbiranje, shranjevanje in vrednotenje podatkov. Spletna analitika ima zelo širok rang
aplikacij. Eno izmed najpogosteje uporabljenih orodij za spletno analitiko se imenuje Google
Analytics in se uporablja za merjenje prometa na 50 % vseh spletnih mestih. To orodje se sicer
uporablja predvsem za trženje, vendar ga je mogoče uporabiti tudi za analizo napak v
uporabniških vmesnikih kot tudi za uporabniške izkušnje, kar še dodatno potrjuje raznolikost
uporabe spletne analitike (2, str. 2).
Spletno analitiko delimo na dve skupini, in sicer spletno analitiko zunaj spletnega mesta (angl.
off-site) in spletno analitiko na spletnem mestu (angl. on-site). Spletna analitika zunaj spletnega
mesta uporablja podatke zunaj spletnega mesta, ki jih je mogoče najti po celem internetu, na
različnih spletnih mestih, družbenih medijih, itd. Tovrstna analitika se uporablja kot del
marketinške raziskave z namenom ugotovitve, ali obstaja potencialni trg za določen produkt oz.
storitev. Spletna analitika se na spletnem mestu nanaša na merjenje pretoka podatkov na spletnem
mestu. Podatki, ki se lahko merijo, so: zadetki, ogledi strani, obiski, obiskovalci (vključujoč prve
obiskovalce, ponavljajoče obiskovalce in nove obiskovalce), odzivi, zapustna stopnja (angl.
bounce rate), trajanje seje, kliki itd. Glavni cilj te analitike je ugotoviti, ali stran deluje po
pričakovanju ali zahteva spremembe in prilagajanje obiskovalcem (3).
Statistični testi se izvajajo na zbranih podatkih z namenom, da se oceni, ali obstaja statistično
pomembna razlika med dvema različicama na podlagi metrike zanimanja. Slednje nam
omogoča, da obdržimo, ali zavrnemo hipotezo, da med različicami ni razlike (4).
In čeprav ima spletna analitika veliko prednosti, je potrebno omeniti, da so nekatere omejitve. En
primer je, da lahko vidimo, kako uporabnik komunicira s spletnim mestom, a hkrati
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postne težko, ko poskušamo razumeti, zakaj se uporabnik ukvarja s svojim specifičnim vedenjem
(2, str. 3).
2.1.1 Google Analytics
Google Analytics je orodje, ki nudi statistiko in osnovna analitična orodja za optimizacijo SEO
(angl. Search Engine Optimization) in tržne namene. Storitev je na voljo vsakomur, ki ima
Google račun. Njegove funkcije vključujejo (5):
1. orodja za vizualizacijo podatkov,
2. segmentacijo za analizo podskupin,
3. sporočila narejena po meri,
4. skupno rabo in komunikacijo, ki temelji na elektronski pošti,
5. integracijo z drugimi izdelki (AdWords, Public Data Explorer, Website Optimizer).
Google Analytics uporablja majhen del JavaScript kode za sledenje in zbiranje podatkov o
obiskovalcih spletnega mesta in njihovih interakcijah na spletnem mestu. Interakcije so vse vrste
dejanj, ki jih uporabniki izvajajo na spletnem mestu. Lahko so preproste kot nalaganje strani ali
nekaj posebnega, kot je klikanje povezave ali gumba za predvajanje videa. Z vsako
uporabnikovo interakcijo na spletnem mestu, koda za sledenje pošlje Google Analytics
informacije o uporabniku in njegovih interakcijah na spletnem mestu (6).
2.1.2 Vrste analiz
Testiranje se deli na dve skupini, univariatno in multivariatno. Razlika med njima je v številu
spremenljivk, s katerimi opravljamo.
2.1.2.1 Univariatna analiza
Kot univariatno testiranje lahko opišemo tudi A/B testiranje. Lahko imamo poljubno število
variacij na posamezni spremenljivki, vendar še vedno testiramo eno spremenljivko. Tudi, če med
seboj primerjamo tri variacije, ki se razlikujejo v enem elementu, imamo A/B/C test, ki je še
vedno kategoriziran kot A/B test (7, str. 84, 85).
2.1.2.2 Multivariatna analiza (angl. Multivariate testing, MVT)
Ko govorimo o multivariatnem testu, govorimo o več spremenljivkah, vsaka spremenljivka
lahko ima poljubno število variacij. Pri multivariatnem testu je predvidevano, da obstaja nekaj
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variabilnih spremenljivk, ki dajejo splošno izboljšanje, vendar so spremenljivke medsebojno
neodvisne (7, str. 84).
Multivariatno testiranje delimo še na dve podskupini: frakcijsko in polno faktorsko testiranje.
Frakcijsko faktorsko (angl. Fractional factorial) testiranje izvajamo takrat, ko določimo
najmanjše možno število kombinacij, ki so potrebne za preizkus vseh možnih kombinacij in še
vedno dosežemo zaupanje v svoje rezultate. Pri tem načinu testiranja je potrebno poskrbeti, da
se vsaka spremenljivka ujema z ostalimi spremenljivkami vsaj enkrat. Polno faktorsko (ang. Full
factorial) testiranje ali polno frakcijski faktor je oblika multivariatnega testiranja, ki testira vsako
kombinacijo variabilnih variacij z vsako drugo kombinacijo variabilnih variacij (7, str. 90).
2.2 STOPNJA KONVERZIJE (angl. Conversion rate, CRO)
Stopnja konverzije določa odstotek ljudi, ki obiščejo spletno mesto ali drug socialni medij in
naredijo ciljno dejanje, kot je na primer prenos nekega materiala, vpis svojega e-poštnega
naslova, nakup produkta, naročanje na spletne novice itd. Visoka stopnja konverzije pomeni, da
so obiskovalci, ki so pristali na vaši strani, zadovoljni s ponudbo in so pripravljeni narediti želeno
dejanje. Stopnja konverzije je odvisna ne le od vsebine spletne strani, temveč tudi od zasnove in
uporabnosti. Proces, ki si prizadeva izboljšati vrednosti stopnje konverzije, se imenuje
optimizacija stopnje konverzije (angl. Conversion rate optimisation, CRO) (8).
2.3 SPLETNE PASICE
Spletne pasice so zaradi svoje neposredne povezave s spletno stranjo oglaševalca, med najbolj
priljubljenimi in najpogosteje uporabljenimi vrstami spletnih oglasov. Kljub temu se, zaradi
vedno večjega števila oglaševalcev in oglasov, njihova učinkovitost zmanjšuje. Ocenjevanje
učinkovitosti spletnih pasic zahteva vrednotenje učinka komunikacije in vedenja uporabnikov.
V primerjavi s statičnimi pasicami imajo animirane in video pasice boljše rezultate v stopnji
odzivnosti (angl. Click-through rate, CTR), v nadaljevanju CTR, učinkovitost oglasnih pasic je
lahko odvisna od pozicije na spletni strani (9).
Nekateri raziskovalci priznavajo, da je CTR najbolj zanesljiv in efektiven indikator za merjenje
učinkovitosti spletnih pasic in njihove izvedbe, saj jih je tako najlažje meriti. Današnje raziskave
se osredotočajo predvsem na predstavitvene izzive, in sicer na učinkovitost ali razliko v tipu
podobe, kot so statične, animacijske ali premikajoče slike, postavitev pasice na zaslonu,
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dodeljevanje in ujemanje vsebine pasic vsakemu uporabniku spleta, CTR, ki vključuje
kognitivne in miselne procese, ter ciljne oglaševalske akcije (10).
2.3.1 CTA (angl. Call to action)
Vsako dejanje, ki ga lahko obiskovalec naredi na spletni strani in s katerim se premika po njej,
le-ta pa ga vodi v nakupni proces, se imenuje povabilo k akciji (angl. Call to action), v
nadaljevanju CTA. Na najosnovnejšem nivoju obiskovalcu povedo, kaj lahko s klikom doseže
na tej strani, s tem ga spodbudi k nadaljevanju v procesu konverzije (7, str. 210).
Na višjem nivoju, in tako kot se ga v večini primerov lahko vidi na spletnih pasicah, je CTA
uporabljen kot »gumb« ali hiperpovezava, da CTA izstopa od podlage, je potrebno ugotoviti
način, kako to doseči.
Ravno zato lahko opazimo povečano uporabo kontrasta, ki je eden izmed najbolj zmogljivih
grafičnih tehnik. Najhitrejši način, da nekoga privabimo k dejanju, je torej ta, da je CTA
dominanten in izstopa iz celotne strani. To se da doseči tako, da je barva gumba nasprotna barvi
ozadja. Vendar ni samo barva gumba tista, ki je pri dejanju pomembna. Enako relevantna je tudi
barva in vsebina besedila na gumbu, saj je včasih za odločitev potrebna dodatna spodbuda, ki
pride v različnih velikostih in oblikah. Obiskovalci se osredotočajo na besede v besednih oglasih
bolj kot v grafičnih oglasih, zato je potrebno poskrbeti za jasno, specifično in k dejanjem
usmerjeno besedilo. Medtem ko je pozornost usmerjena na besedilo in vabi k akciji, se ne sme
pozabiti na to, da lahko grafika pomaga pri razumevanju pomena in okrepi sporočilo. Še posebej
je koristna pri razlaganju koncepta, ki ga je težko razložiti z besedami (11).
Potrebno se je zavedati, da vsi zgoraj našteti dejavniki niso nujno najboljši za vsako ciljno
publiko in ravno zaradi tega je priporočljivo izvajanje A/B testiranja.
2.3.2 Uporabniška izkušnja (angl. User Experience, UX)
Koncept, ki je postal osrednji element oblikovanja interakcij, je uporabniška izkušnja. Gre za to,
kako se ljudje počutijo ob uporabi produkta. Potrebno je poudariti, da oblikovalec ne more
oblikovati uporabniške izkušnje, ampak oblikuje, da pride do nje (12).
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Uporabniška izkušnja ni zgolj vrednotenje tehnologije in njenih lastnosti, ampak je tudi
evalvacija karakteristike uporabnika in sistema ter okoliščine uporabe. Dobra uporabniška
izkušnja je že vgrajena v definicijo produkta in pomeni dober posel. Uporabniku nudi občutek,
kaj ponudnik dejansko ponuja. Oblikovanje in načrtovanje uporabniške izkušnje in koncept
delimo na pet nivojev, ki so med seboj soodvisni:
1.

vrhnji nivo,

2.

nivo skeleta,

3.

strukturni nivo,

4.

nivo možnosti in namena,

5.

nivo strategije.

Oblikovalci morajo poznati raznolike stvari o uporabnikih, uporabljenih tehnologijah in
interakcijah med njimi, da lahko ustvarijo učinkovito uporabniško izkušnjo. Ne nazadnje, morajo
načrtovalci in oblikovalci razumeti, kako se ljudje obnašajo in odzivajo na različne dogodke in
kako komunicirajo med seboj. Da lahko ustvarijo zanimivo uporabniško izkušnjo, morajo
razumeti, kako delujejo čustva, kognicija, kaj pomeni estetika, zaželenost in kaj je vloga
narativne in človeške izkušnje. Razvijalci morajo razumeti poslovno, tehnološko, proizvodno in
marketinško plat razvoja sistemov in medijev (13).
2.3.3 Na uporabnika usmerjeno oblikovanje (angl. User Centered Design, UCD)
Na uporabnika usmerjeno oblikovanje je ponavljajoč se proces oblikovanja, pri katerem se
oblikovalci strogo osredotočijo na uporabnike in njihove potrebe v vsakem stadiju procesa
oblikovanja. V na uporabnika usmerjenem oblikovanju (angl. User centred design), v
nadaljevanju UCD, oblikovalske ekipe vključujejo uporabnike v celoten proces načrtovanja
preko različnih raziskovalnih in oblikovalskih tehnik zato, da lahko ustvarijo zelo uporabne in
dostopne izdelke.
Na splošno vsak stadij UCD pristopa vključuje štiri različne faze (14):
1. razumevanje konteksta uporabe,
2. specifikacija uporabnikovih potreb,
3. oblikovalska rešitev,
4. ocenjevanje.
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Ker obstaja veliko različic UCD procesov in je poleg tega proces sestavljen iz več metod in nalog,
je izbran postopek odvisen od tega, kaj ponudnik ponuja, kakšne ima želje, ekipo, časovni okvir
in okolje, v katerem se produkt razvija(14).

2.4 A/B TESTIRANJE
2.4.1 Začetki A/B testiranja
Prve zametke A/B testiranja lahko zasledimo že leta 1700, ko je kapitan britanske ladje nevede
izvedel »družbeni eksperiment«. Opazil je, da posadke mediteranskih ladij ne obolevajo za
skorbutom1, prav tako je zasledil, da so del njihovih obrokov zavzemali citrusi. Sodeč po tem, je
polovici posadke naročil, da naj v svoje obroke vključijo limete, drugi polovici pa, da naj svojo
prehrano ohranijo enako kot do zdaj. Kljub velikemu grdenju1 med »preizkušajočo« posadko je
uspešen poskus pokazal, da uživanje limet preprečuje skorbut2. Kapitan se seveda ni zavedal, da
ocenjuje projekt demonstracije, prav tako ni imel izrecne teorije o vplivu, da je skorbut posledica
pomanjkanja vitamina C in da so limete bogate s tem vitaminom. Kljub temu je posredovanje
delovalo in zato so bili britanski mornarji primorani v redno jemanje citrusnih plodov, kar je
vodilo v še vedno priljubljeno etiketo »limeys«. Konec koncev je trajalo približno 50 let, preden
je bil kapitanov »družbeni eksperiment« svetovno sprejet (15).
2.4.2 Kaj je A/B testiranje
A/B testiranje je ena izmed najuspešnejših aplikacij statistične teorije v sodobni internetni dobi
(16).

Je metoda primerjave dveh različic digitalnega izdelka, s katero ugotovimo, katera različica je
uspešnejša. Kreativni del ekipe deli uporabnike v dve skupini, ki jima je predstavljena drugačna
različica. Prva skupina vidi različico A, druga različico B. Takšen pristop pomaga določiti
donosnejšo rešitev. Razlike med različicama A in B se lahko razlikujejo v najmanjših
podrobnostih do večjih podobnosti. Lahko je na primer zgolj barva nekega manjšega elementa
1

grdênje -a s (é) glagolnik od grditi: ni se zmenil za njegovo grdenje in psovanje

2

skorbút -a m (ȗ) med. bolezen zaradi manjkanja vitamina C: zboleti za skorbutom; slabokrvnost, krvavitev

sluznic in drugi znaki skorbuta
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ali popolnoma drugačna postavitev vseh komponent. Učinkovitost se lahko meri po različnih
kriterijih, kot so recimo: ogledi strani, kliki, število naročnin ali prodaje. Izbira kriterija za
merjenje, je odvisna od cilja, ki ga je postavilo podjetje oz. kreativna ekipa. V nekaterih primerih,
je priporočljivo metrike kombinirati, saj lahko tako pridobimo globlji vpogled iz vseh vidikov
(17).
Največja evolucija A/B testiranja v njegovi zgodovini ni obsežena uporaba, temveč kako hitro
se izvajata testiranje in proces. Na začetku 21. stoletja so bili rezultati testiranja vidni šele v 24
urah. Danes življenje poteka v času, kjer nihče ne more čakati cel dan za pridobitev podatkov,
zato je hitrost povratnih informacij postala temeljnega pomena. Ravno zato, je eden izmed
naraščajočih trendov A/B testiranja avtomatizacija celotnega procesa ocenjevanja, tako da
programska oprema, ko najde statistično pomembnost, sama preusmeri celoten promet na boljše
odzvano različico. S tem bi človeški nadzor postal nepotreben (18).

9

3 EKSPERIMENTALNI DEL
V tem poglavju diplomskega dela je predstavljen krajši postopek izdelave spletnih pasic
namenjenih spletni kampanji znamke Diners Club Slovenija. Testiranje, izvedeno v času
oglaševalske kampanje, je bilo v osnovi A/B testiranje, ki se je zaradi števila različic in testnih
skupin, pretvorilo v A/B/C testiranje. Po končanem 37-dnevnem testiranju sledi predstavitev
rezultatov Googlovega prikaznega omrežja, pridobljenih s pomočjo spletne platforme Google
Ads, preko katere je potekala kampanja .

3. 1 PRED IZDELAVO PASIC
Pred začetkom izdelave spletnih pasic in začetka kampanje je potrebno določiti namen
kampanje, torej kakšen je cilj. V tem primeru, je poglavitnega pomena pridobivanje novih
uporabnikov kartice Diners Club, ki jim je bila kot sprožilec za njihovo odločitev nagradna igra
z denarno nagrado.

Ko je namen določen, je potrebno opredeliti še čas trajanja kampanje in ciljne skupine. V tem
primeru je testiranje trajalo skozi celotno oglaševalsko kampanjo od 28. 10. do 3. 12. 2018, kar
je 37 dni. Ciljne skupine so bile v tem primeru tri in določene s strani oglaševalske agencije, ki
so jih določili po starosti, in sicer: Mlajši – skupina A (18–54 let), Starši – skupina B (25–64 let)
ter Starejši – skupina C (55–65+ let). Ravno zaradi treh različnih ciljnih skupin so ustvarjene
različne spletne pasice, saj je vsaka ciljna skupina v drugačnem življenjskem obdobju, kar
pomeni različne prioritete in poglede na življenje. Vsaka starostna skupina ima njej prilagojen
oglas, s katerim se lahko osebe, ki so jim oglasi prikazani, povežejo. Ob začetku vsake
oglaševalske kampanje na Googlu je agencija nastavitve malo razširila, tako so lahko videli, s
katerim oglasom se določena ciljna skupina najbolj poistoveti.
Poleg tega velja pri takšnih stvareh upoštevati tudi to, da algoritem včasih oglase, ki so namenjeni
mlajšim, prikaže starejšim (glede na njihove interese, pretekle seje ipd.) in tako pride do
odstopanj, ki so lahko v primerih, kot je ta koristni in namensko aktivni.
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3. 2 IZDELAVA SPLETNIH PASIC
Spletne pasice so bile oblikovane v oblikovalskem programu Adobe Photoshop, tri različice
(prikazane na Slikah od 6 do 8) so bile ustvarjene z namenom ugotovitve boljše odzivnosti
uporabnikov.
Različice so si enake v barvi in izbiri pisave, ki sta določeni po celostni grafični podobi podjetja,
ter vsebini. Ker so za različne platforme potrebni različni formati spletnih pasic, je bila v tem
primeru uporabljena velikost 1200 px širine in 628 px višine, vendar optimalno zmanjšana za
potrebe oglaševalskega prostora. Prav tako vse tri različice vsebujejo »nalepko« z opisom
nagrade, ki je namenjena privabljanju novih uporabnikov. Fotografije so bile pridobljene s strani
partnerskega Diners Cluba na Hrvaškem. Sliki 1 in 2 prikazujeta grafična elementa – nalepki,
uporabljeni pri izdelavi spletnih pasic. Izbrani sta bili na podlagi vizualnega izgleda in
berljivosti. Slike od 3 do 5 prikazujejo fotografije, izbrane za posamične testne skupine.

Slika 1: Prva možna izbira nalepke

Slika 2: Druga možna izbira nalepke.
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Slika 3: Prvi izbor fotografije za oglas testne skupine A, vendar je prišlo do spremembe - glej Slika 6

Slika 4: Fotografija, uporabljena za oglas testne skupine B

Slika 5: Fotografija, uporabljena za oglas testne skupine C
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Informacije, prikazane v naslednjem poglavju, ki jih je moč videti na spletni pasici, so višina
nagrade (2000 €) v nalepki in besedilo, ki je skrbno izbrano in dodelano s strani marketinškega
oddelka v podjetju. Tako se besedilo v nalepki »za vas« in glavni naslov »Trenutki, ki naredijo
življenje« gledalca veliko bolj dotakneta, kot če bi bil v nalepki uporabljen zgolj znesek in
spletna pasica ne bi imela naslova. Po končni izbiri glavnega naslova je bilo potrebno določiti,
katere izmed prejetih fotografij iz partnerskega podjetja bodo uporabljene za končni oglas.

3. 3 PRIPRAVA OGLASA
Oglas sestoji iz spletne pasice, krajšega privlačnega besedila in gumba za povabilo k akciji. Ker
je »nalepka« na spletni pasici v razmerju z ostalimi elementi oglasa dokaj majhna, je podobno
besedilo uporabljeno za naslov nagradne igre. V krajšem opisu pod naslovom so navedene
osnovne informacije, ki pritegnejo bodočega uporabnika.
Slike od 6 do 8 prikazujejo končni izgled oglasa, kot je bil prikazan publiki - s fotografijo na levi
strani in besedilom ter gumbom za povabilo k akciji na desni strani. Besedilo na fotografijah je
povsod enako, saj različni trenutki polepšajo življenje raznolikim osebam. Ravno zato so bili
ustvarjeni trije vizualno drugačni oglasi.

Slika 6 vsebuje podobi dveh mladih oseb, ki si izkazujeta naklonjenost in izražata veselje. S tem
se lahko najbolj poistoveti ciljna publika mlajših, saj so v večini v podobnem obdobju, kjer
doživljajo primerljive trenutke in čustva.

Slika 6: Prikaz končnega izgleda oglasa - skupina A
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Slika 7 prikazuje ponosna starša, kar je ciljna publika te skupine. Z izbiro tovrstne fotografije se
je podjetje želelo čim bolj približati odraslim z otroki in s tem podoživeti podobna čustva ob
pogledu na svojega otroka.

Slika 7: Prikaz končnega izgleda oglasa - skupina B

Na Sliki 8 je ujet trenutek sreče ob praznovanju. Ciljna publika skupine C je bila stara 55 let ali
več, ravno zato je v sredini starejša gospa, ob njej pa celotna družina. Namen izbire tovrstne
fotografije je bil spodbuditev čustev, ki odražajo srečo, zadovoljstvo in veselje.

Slika 8: Prikaz končnega izgleda oglasa - skupina C

3. 4 TESTIRANJE SPLETNIH PASIC
Testiranje, ki je trajalo od 28. 10. do 3. 12. 2018, je bilo izvedeno z Google prikaznim omrežjem.
Izpeljano je bilo z namenom ugotavljanja učinkovitosti pasic in odziva publike, ki so ji bile
pasice predstavljene. Iz prej omenjenega omrežja je bilo mogoče pridobiti vizualne – grafi in
numerične – preglednice in rezultate. Primarni fokus je bil na pridobitvi novih članov Diners Cluba
Slovenija in sekundarni na ozaveščanju uporabnikov spleta o prisotnosti znamke na trgu.
Prikazani rezultati so uvoženi iz platforme, kjer je bilo testiranje izvedeno, saj je bilo le na takšen
način možno priti do številk in grafov.
14

Kot je že prej omenjeno, je bilo zaradi števila različic A/B testiranje spremenjeno v A/B/C. Vsaka
pasica je pripadala določeni ciljni skupini, torej je vsaka skupina videla svojo različico pasice.
Tako je prva skupina videla različico A, druga B, tretja različico C. Učinkovitost je bila merjena
v različnih kriterijih, izbranih s strani agencije in podjetja. Kriterij je vseboval število klikov na
pasico, stopnjo odzivnosti in ustvarjene konverzije.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Izmed pridobljenih podatkov je možno razbrati, kolikokrat se je oglas prikazal, koliko klikov je
bilo narejenih na oglas in katera skupina starostnikov je bila odzivnejša. Prav tako je vidno,
kateri spol je bil aktivnejši in razmerje uporabljenih naprav, vendar ni možno videti, kateri spol
je uporabil katero napravo. Razbrati je mogoče prikaz in klike skozi celoten čas
kampanje/testiranja. Žal ni bilo možno razbrati točnega števila uporabnikov, saj se lahko en
oglas večkrat prikaže na zaslonu istega uporabnika.
Na naslednjih straneh so v grafičnem in tabeličnem načinu prikazani pridobljeni podatki. Ker je
agencija posredovala slikovne zajeme rezultatov in je bila zaradi tega kvaliteta umeščenih slik
zelo slaba, so bili grafi za lažjo berljivost ponovno ustvarjeni v programu Adobe Ilustrator.
Izvorne slike so priložene na koncu diplomskega dela kot priloga.
4.1 MLAJŠI – SKUPINA A
Slike od 9 do 11 in preglednice od 1 do 3 prikazujejo rezultate udeležencev testiranja skupine
A.
Slika 9 je grafični prikaz udeležencev, starih med 18 in 54 let. Y os prikazuje število klikov,
opravljenih s strani testirancev, ki seže od 0 do 15 000 klikov, medtem ko os X prikazuje ciljno
publiko, bazirano na starost.

Slika 9 Grafični prikaz števila klikov na oglas glede na starost ciljne publike, skupina A

Razvidno je, da niti en klik ni bil opravljen s strani testirancev starejših od 54, saj je bila ciljna
skupina omejena na testirance starosti od 18 do 54 let. Iz grafa je razvidno, da je bilo največ
klikov opravljenih s strani testirancev, starih med 25–34, druga skupina, ki je opravila največ
klikov so testiranci stari od 18 do 24 let, sledijo jim testiranci stari med 35 in 44 let, najmanj
klikov so opravili testiranci v testni skupini 45–54 let.
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Preglednica 1 prikazuje, poleg ostalih informacij, ki so bile za čas testiranjairelevantne, številko
klikov opravljenih s strani testirancev s to razliko, da nudi točne rezultate.

Preglednica 1: Rezultati klikov in konverzij celotne ciljne skupine A

Razvidno je, da je največ interesa izkazala skupina starostnikov med 25–34 let, saj je kar 12 906
testirancev kliknilo na oglas. Sledi jim skupina med 18–24 let, ki je kliknila na oglas zgolj 5585krat. Z 11 kliki manj jim sledi skupina starostnikov med 35–44 let. Skupina, ki je izkazala
najmanj interesa, je bila ciljna skupina stara med 45–54 let, ki je opravila 5469 klikov. Vseh
klikov, opravljenih iz skupine A, je bilo 37 910.
Potrebno je opozoriti, da ima skupina Unknown (slo. neznano), veliko število klikov, vendar
starosti ni mogoče določiti, saj platforma ni imela dovolj informacij s strani uporabnika, ki je
kliknil na oglas.
Preglednica 2 prikazuje rezultate glede na spol, ki so razdeljeni na ženski in moški spol ter
neznano (ponovno primanjkovanje podatkov s strani uporabnika). Pridobljeni rezultati so: status
kampanje, konverzija, strošek na konverzijo, kliki, pridobljeni iz oglasa, prikazanega na Gmailu,
kliki, pridobljeni iz Google network, prikazi in stopnja odzivnosti.

Preglednica 2: Rezultati klikov in konverzij deljeni po spolu za spletno pasico skupine A
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Rezultati iz Preglednice 2, ki so bili za kampanjo najpomembnejši, so konverzije in kliki.
Razvidno je, da je najaktivnejša ženska ciljna publika, saj jih je kar 16 222 kliknilo na oglas, kar
se pretvori v 202 konverzij (to pomeni, da je bilo za doseg 1 konverzije potrebnih 80 klikov iz
dotične ciljne skupine).

Moški so na oglas kliknili 13 533 krat, kar šteje 177 konverzij, medtem ko je pri nedefiniranem
spolu na oglas kliknilo 8 155 ljudi, kar pomeni v 75 konverzij.
Slika 10 predstavlja trakast grafikon, ki prikazuje vse naprave (mobilni telefon, tablica,
računalnik, TV zaslon), kjer je bil oglas prikazan.

Slika 10 Grafični prikaz vseh uporabljenih naprav, kjer je bil oglas skupine A prikazan

Po pričakovanjih je bila najbolj uporabljena naprava mobilni telefon, s katerim je bilo opravljenih
68,7 % konverzij, 55,9 % prikazov in 72,7 % klikov. Sledijo mu računalniki z 29,3 % konverzije,
42,9 % prikazov in 25,1 % klikov. Tretja najbolj uporabljena naprava je bila tablica, kjer je bilo
opravljenih 2,0 % konverzij, 1,1 % prikazov in 2,2 % klikov. Zelo očitno je razvidno, da se oglas
na televiziji ni prikazal dovoljkrat, da bi bili rezultati prikazani v odstotkih.
Preglednica 3 prikazuje naprave, uporabljene v času testiranja, stopnja (ciljna skupina,
poimenovana kot Ad group), klike, prikaze, stopnjo odzivnosti in konverzijo. Najpomembnejši
rezultati za izvedbo analize so bili: katera vrsta naprave je bila uporabljena, kliki, prikazi in
konverzije.
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Preglednica 3: Rezultati uporabljenih naprav, kjer se je prikazal oglas skupine A

Iz Preglednice 3 je razvidno, da je na mobilnem telefonu oglas kliknilo 27 571 ljudi od 297 336
prikazov, kar se odraža v 9,27 % stopnje odzivnosti. Vsi rezultati so skupaj ustvarili 312,00
konverzij za mobilni telefon. Mobilnemu telefonu sledi računalnik, ki je ustvaril veliko manj
klikov kot naprava pred njim. Čeprav je število prikazov visoko (228 285) in zelo blizu številu
prikazov na mobilnem telefonu, je zelo razviden upad klikov (9 500) in stopnje konverzije (4,16
%), kar posledično povzroči manj konverzij (133,00). Tablice so imele glede na ostale naprave
najvišjo stopnjo odzivnosti (14,24 %), vendar so bili prikazi (5 871) in kliki (836) veliko nižji,
tako kot tudi konverzija (9,00). Oglas je bil daleč najmanj viden na TV zaslonih, kjer so bili
narejeni zgolj 3 kliki od 32 prikazov, z 9, 38 % stopnjo odzivnosti in 0 konverzijami.
Slika 11 prikazuje klike (modra linija) in prikaze (rdeča linija) na dan v celotnem obdobju
kampanje.

Slika 11 Grafični prikaz števila klikov in prikazov skupine A v celotnem času oglaševalske kampanje

Na levi Y osi se nahaja razpon klikov od 0 do 5000, medtem ko je na desni Y osi razpon vseh
prikazov, ki sega do 70 000. Spodnji del grafa, X os, prikazuje časovni razpon kampanje, ki se
je začela 28. 10. in končala 3. 12. 2018.
Razvidno je, da so bili rezultati na začetku neuspešni, vendar so se skozi kampanjo postopoma
povečevali in vrhunec dosegli proti koncu novembra in kasneje drastično upadli, in
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ponovno zrastli tik pred koncem kampanje. Pretvorjeno v številke, je bilo v enem dnevu
opravljenih približno 4 500 klikov in 63 000 prikazov.
4.2. STARŠI - SKUPINA B
Slike od 12 do 14 in Preglednice od 4 do 6 prikazujejo rezultate udeležencev testiranja skupine
B.
Slika 12 prikazuje grafični prikaz opravljenih klikov, narejenih s strani testne skupine B, kjer Y
os ponazarja število klikov, ki segajo od 0 do 12 000, medtem ko X os ponazarja skupine,
razvrščene po starosti, in sicer od 18 let do 65+ let.

Slika 12 Grafični prikaz števila klikov na oglas glede na starost ciljne publike, skupina B

Ker je oglas B omejen na starostno skupino med 25 in 64 let, rezultatov za skupini 18–24 let in
65+ ni. Iz grafa je razvidno, da je največ klikov, približno 10 800 v skupini B opravila skupina
stara med 45 in 54 let, sledi mlajša skupina starih 35 do 44 let s približno 10 200 kliki. Predzadnja
skupina z največ kliki, skoraj 6 000, so starostniki med 55 in 64 leti, najmanj klikov je opravila
skupina ljudi, starih med 25 in 34 let, in sicer približno 1 300 klikov.
Podatki v Preglednici 4 opisujejo opravljene klike kot na Sliki 12 z razliko, da je opis
podrobnejši, saj nudi točne rezultate.
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Preglednica 4: Rezultati klikov in konverzij celotne ciljne skupine B

Jasno je, da je največ klikov opravila skupina stara med 45 in 54 let, saj je naredila 10 971 klikov.
Zelo blizu, z razliko 793 klikov, je skupina 35–44 let, ki je opravila 10 178 klikov. Skoraj
polovico manj klikov je opravila skupina, stara 55–64 let, ki je izvedla 5 903 klikov, najmanj od
vseh je kot že prej omenjeno, naredila skupina, stara med 25 in 34 let, ki je naredila samo 1 731
klikov. To pomeni, da vsi kliki skupaj štejejo 28 783 klikov.

Iz Preglednice 5 je moč razbrati rezultate, deljene glede na spol, ki se delijo na ženski in moški
spol ter neznano (zaradi primanjkovanja podatkov s strani uporabnika). Vsi pridobljeni rezultati
so lahko za analizo dobrodošli, vendar je bilo v tovrstnem primeru največ poudarka na konverziji
in klikih.
Preglednica 5: Rezultati klikov in konverzij deljeni po spolu za spletno pasico skupine B

Očitno je, da je bila od vseh treh skupin najbolj aktivna skupina žensk, saj jih na oglas kliknilo
15 219, kar je pretvorjeno v 225 konverzij. Skupina moški, je na oglas kliknila 13 473-krat, kar
šteje 165 konverzij, medtem ko je nedefiniran spol oglas kliknil zgolj 91-krat, kar je v konverziji
formulirano v zgolj 2 konverziji.
Na Sliki 13 je prikazano, na kateri elektronski napravi se je oglas največkrat pojavil. Zelo očitno
je, da prevladuje modra barva, ki predstavlja mobilni telefon.
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Slika 13 Grafični prikaz vseh uporabljenih naprav, kjer je bil oglas skupine B prikazan

S tovrstno napravo je bilo opravljenih 63,5 % konverzij, 48,6 % prikazov in 71,3 % klikov. Tako
kot pri prejšnji skupini A, mobilnim telefonom sledi, na grafu z oranžno obarvano obarvan,
računalnik. Na tej napravi je bilo izvedenih 35,7 % vseh konverzij, več prikazov kot na
predhodni napravi, in sicer 50,1 % prikazov, ter 26,5 % klikov. Znova se ponovi zaporedje naprav
kot pri prejšnji skupini, saj je tretja z največ interakcijami tablica, kjer je bilo opravljenih 0,8 %
konverzij, 1,4 % prikazov in 2,2 % klikov. Zadnji, z najmanj opravljenimi interakcijami, so TV
zasloni, ki sodeč po grafu niso bili popolnoma zapostavljeni, vendar se oglas na tovrstni napravi
ni pojavil dovoljkrat, da bi bile tovrstne interakcije pretvorjene v odstotke.

Iz Preglednice 6 se lahko razberejo različni podatki, med njimi tudi natančne informacije o
uporabljenih napravah v času testiranja. Poleg tega lahko razberemo število klikov, prikazov,
stopnje odzivnosti in konverzij.

Preglednica 6: Rezultati uporabljenih naprav, kjer se je prikazal oglas skupine B

Iz Preglednice 6 je razvidno, da je bilo na mobilnem telefonu opravljenih 20 513 klikov od 140
022 prikazov, kar se izraža v 14,65 % stopnje odzivnosti. Skupaj so rezultati ustvarili 249,00
konverzij za mobilni telefon. Sledi mu računalnik, kjer je bilo glede na število prikazov (144
312) narejenih veliko manj klikov, in sicer 7 621, kar se odseva v 5,28 % stopnje odzivnosti
in
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140,00 konverzij. Tretja od štirih uporabljenih naprav je tablica, kjer je bilo opravljenih 647
klikov od 3.897 prikazov, kar se v stopnji odzivnosti izraža v 16,60 %, ustvarjene so bile 3
konverzije. Ponovno je bil oglas najmanj prikazan na TV zaslonih, kjer sta bila narejena zgolj 2
klika od 30 prikazov, kar se odseva v 6,67 % stopnje odzivnosti in 0 konverzij.

Na Sliki 14 je prikazan graf, ki ponazarja klike in prikaze v celotnem časovnem razponu
testiranja. Leva Y os ponazarja obseg klikov, ki sega od 0 do 2.100, desna Y os ponazarja obseg
prikazov, ki segajo od 0 do 21 000. X os ponazarja obdobje testiranja, ki se je začelo 28.
10. in končalo 3. 12. 2018.

Slika 14 Grafični prikaz števila klikov in prikazov skupine B v celotnem času oglaševalske kampanje

Slika 14 jasno prikazuje, da so bili rezultati vidni že na začetku testiranja in da je temu sledil
padec z nekaj dnevno neaktivnostjo. Do tega je po vsej verjetnosti prišlo, ker je agencija za nekaj
dni ustavila kampanjo za to skupino, vendar točnega razloga iz grafa ni možno razbrati. Vrhunec
klikov in prikazov je imel oglas skupine B v drugi četrtini celotnega testnega obdobja, kjer je
bilo narejenih 2 100 klikov od skoraj 21 000 prikazov. Temu je sledil manjši upad, vendar je v
zadnji polovici testnega obdobja oglas ponovno imel dva malo manjša porasta in proti koncu
kampanje ponovno upadel.
4.3. STAREJŠI - SKUPINA C
Slike od 15 do 17 in Preglednice od 8 do 10, opisane v nadaljevanju, prikazujejo rezultate
udeležencev testiranja skupine C.

Os X, na Sliki 15, prikazuje število opravljenih klikov, ki sega od 0 do 8 000, os Y prikazuje
ciljno publiko, deljeno po starosti, in sicer od 18 do65+ let.
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Slika 15 Grafični prikaz števila klikov na oglas glede na starost ciljne publike, skupina C

Videti je, da noben klik ni bil opravljen s strani testirancev mlajših od 54 let. Za tem stoji logična
razlaga, saj je bila ciljna skupina določena na starejšo publiko, starostnike, stare ali starejše od
55 let. Na zgornjem grafu je težko določiti, katera skupina testirancev je opravila večje število
klikov, saj sta si skupini od 55 do 64 let in 65+let zelo blizu, kjer je moč predvidevati, da sta obe
skupini opravili med 7 400 in 7 700 klikov. Vidno je, da je bilo v tem primeru opravljenih tudi
nekaj klikov s strani uporabnikov z neznano starostjo, in sicer približno 2 500 klikov.

Preglednica 7 prikazuje točno število klikov, opravljenih s strani testirancev starih ali starejših
od 55 let.

Preglednica 7: Rezultati klikov in konverzij deljeni po spolu za spletno pasico skupine C

Tako kot iz Slike 15, je tudi iz Preglednice 8 vidno, da sta si obe skupini po številu klikov (55–
64 let in 65+ let) zelo blizu. Razlika med njima je zgolj v 84 klikih. 7 478 klikov je bilo
opravljenih iz testirane skupine, stare med 55 in 64 let, s strani starih 65 ali več je bilo opravljenih
7 875 klikov. Oglas se je prikazal tudi testirancem z neznanim podatkom o njihovi starosti, med
njimi je 2 875 ljudi kliknilo na oglas. Vseh klikov skupaj je na koncu bilo 17 915.
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Preglednica 8 prikazuje rezultate deljene glede na spol testirane skupine C. Spol se je delil na
ženski in moški spol ter neznano (pomanjkljivi podatki s strani uporabnika). Za potrebe
kampanje vsi pridobljeni rezultati niso bili pomembni, saj je največ poudarka bilo na konverziji
in klikih.

Preglednica 8: Rezultati uporabljenih naprav, kjer se je prikazal oglas skupine C

Najbolj aktivna ciljna skupina, deljena po spolu, so bili v testirani skupini C moški, saj jih je na
oglas kliknilo 7 730, kar se pretvori v 48 konverzij. Ženske so na oglas kliknile 7 434krat, kar
šteje 41 konverzij, osebe z neznanim podatkom o njihovi starosti so na oglas kliknile 2 75-krat,
kar se v konverziji izraža 40 konverzij.

Slika 16 prikazuje grafikon, na kateri napravi se je oglas največkrat pojavil. Glede na to, da je
govora o testni skupini C, stari 55 ali več, je bila najbolj uporabljena naprava računalnik, kjer
je bilo opravljenih 54,3 % konverzij, 56,3 % prikazov in 43,1 % klikov.

Slika 16 Grafični prikaz vseh uporabljenih naprav, kjer je bil oglas skupine C prikazan

Računalnikom sledi mobilni telefon, kjer je bilo opravljenih 43,4 % konverzij, 41,1 % prikazov
in 52,5 % vseh klikov. Tretja najbolj uporabljena naprava je bila tablica, kjer je bilo opravljenih
2,3 % vseh konverzij, 2,6 % prikazov in 4,3 % klikov. Za četrto napravo,TV zasloni je možno
videti, da se je oglas prikazal, vendar ne dovoljkrat, da bi bil relevanten v odstotkih. Prav tako
je bilo opravljenih premalo klikov, da bi bili vidni v odstotkih, kar vodi v nič konverzij.
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Preglednica 9 poleg naprav, uporabljenih med testiranjem, prikazuje tudi klike, prikaze, stopnjo
odzivnosti in konverzijo. V času kampanje so bili za analizo najpomembnejši rezultati vrsta
naprave, prikazi, kliki in konverzije.
Preglednica 9: Rezultati uporabljenih naprav, kjer se je prikazal oglas skupine C

Iz Preglednice 9 je razvidno, da je preko mobilnega telefona na oglas kliknilo 9 412 ljudi od
vseh 39 803 prikazov, kar se odraža v 23,65 % stopnje odzivnosti. Za mobilni telefon so vsi ti
rezultati skupaj ustvarili 56 konverzij. Tako kot pri prejšnjih dveh skupinah je bil tudi tukaj
računalnik drugi najbolj uporabljen medij, kjer je bilo razmerje med kliki in prikazi
nesorazmerno, saj je bilo narejenih zgolj 7 728 klikov od 54 487 prikazov, kar kaže na 14,16 %
stopnje odzivnosti in nekaj več (70,00) konverzij kot pri mobilnem telefonu. Tako kot pri
prejšnjih dveh skupinah, so tudi tukaj imele tablice najvišjo stopnjo odzivnosti glede na ostale
naprave, in sicer 30.85 %, kar se drastično spremeni pri klikih in prikazih, in sicer zgolj 774
klikov od 2 509 prikazov, kar je posledično naneslo na nižjo konverzijo (3,00). Najmanj
interakcije je bilo narejene preko TV zaslonov, kjer je bil oglas prikazan zgolj 11-krat in ustvarjen
zgolj 1 klik, kar se odraža v 9,09 % stopnje odzivnosti in 0,00 konverzij.

Iz grafa na Sliki 17 je možno razbrati dva podatka, in sicer klike – obarvani z modro – in prikaze–
obarvani z rdečo, ki so bili narejeni vsak dan v času celotne kampanje. Graf ima dve Y osi, leva
Y os opisuje razpon klikov, od 0 do 1300, desna Y os prikazuje prikaze, ki segajo od 0 do 10 000.
X os opisuje časovni razpon kampanje, ki je kot že večkrat do zdaj omenjeno, trajala od 28. 10.
do 3. 12. 2018.
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Slika 17 Grafični prikaz števila klikov in prikazov skupine C v celotnem času oglaševalske kampanje

Razvidno je, da so bili rezultati na začetku uspešni, vendar je temu sledil nekaj dnevni padec brez
prikazov in klikov. V nadaljevanju je videti, da je svoj vrhunec z največ kliki dosegla skupina C
v tretji četrtini celotne kampanje, kjer je bilo opravljenih 1300 klikov od približno 5050 prikazov.
Kliki in prikazi so najprej drastično upadli in kasneje ponovno zrastli, vendar so proti koncu
kampanje ponovno upadli. Ponovno naraščanje se je zgodilo, tako kot pri ostalih skupinah, tik
pred koncem kampanje.

4.4. PRIMERJAVA REZULTATOV
Po rezultatih sodeč, je bila najbolj aktivna testirana skupina A – mlajši, saj se je oglas prikazal
kar 531 524-krat, narejenih je bilo 37 910 klikov. Tovrstni razplet je bil pričakovan, saj so bile
v tej skupini udeležene mlajše generacije, ki se z elektronskimi napravami srečujejo veliko več
kot ostale testirane skupine. Vsi oglasi skupaj so se prikazali 916 694-krat, vseh narejenih klikov
je bilo 84 608.
Najbolj aktivna testirana skupina, deljena po spolu, so ženske, saj so v dveh od treh testiranih
skupin najbolj sodelovale v testiranju. Vseh žensk, ki so kliknile na oglas, je bilo 38 875, moških
34 736, po spolu neznanih pa 10 997.
Naprava, kjer se je oglas največkrat (427 184-krat) prikazal je bil računalnik, čeprav je bilo
največ klikov (57 496) narejenih na mobilnem telefonu. V vseh treh skupinah se je oglas
najmanjkrat prikazal na TV zaslonih.
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5 ZAKLJUČKI
A/B testiranje je v teoriji zelo enostavno razumeti, saj je z opisanimi postopki mogoče
kakovostno in cenovno ugodno ugotoviti, kaj uporabnikom spletnih mest najbolj odgovarja. Z
A/B se lahko tako izboljša uporabniška izkušnja, vendar je nujno potrebno izvajati konstantne
optimizacije spletnih mest, saj se lahko z minimalnimi spremembami dosežejo veliko boljši
rezultati.
Poudariti je treba, da se A/B testiranje ne uporablja zgolj za optimizacijo spletnih mest, ampak
tudi v spletnih kampanjah, izvedenih z uporabo spletnih pasic. S tem namenom je najprej v
diplomskem delu predstavljen teoretični vidik spletne analitike in njeni elementi. Kasneje je
opisano A/B testiranje in podatki, ki jih je po koncu testiranja mogoče pridobiti.
Analiza pridobljenih podatkov je pokazala, katera skupina je bila najaktivnejša v času testiranja
in katere elektronske naprave so bile uporabljene s strani testirancev ter katera je imela največ
interakcij s testiranci. Izvedeti je bilo možno tudi, kateri spol je bil najbolj aktiven, vendar zaradi
pomanjkljivih podatkov s strani nekaterih uporabnikov ni možno 100 % trditi, da so imele ženske
v tem primeru največ interakcije z oglasi.
Namen oblikovanja spletnih pasic je bil dosežen, saj je bila pozornost ciljne publike pritegnjena.
Čeprav so na prvi pogled rezultati med prikazi in kliki nesorazmerni, saj so kliki generirali
približno 9,2 % klikov od vseh 916 694 prikazov, je potrebno upoštevati različne dejavnike. Med
njimi so možnost prikaza oglasa že obstoječim članom Diners Club Slovenija, oglas se je
prikazal isti osebi večkrat, le-ta oseba je lahko že predhodno kliknila na oglas.
Po končani 37-dnevni kampanji, je agencija Rubikon Gral svoje ugotovitve predstavila
naročniku, ki je bil z izvedbo in izidom kampanje zadovoljen.
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7. 2 PRILOGA B – SLIKOVNI ZAJEM REZULTATOV SKUPINE B
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7. 3 PRILOGA C – SLIKOVNI ZAJEM REZULTATOV SKUPINE C
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