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IZVLEČEK
Izdelki in storitve že dolgo nimajo več samo funkcionalne lastnosti, temveč postajajo
nosilci identitete blagovne znamke, ki ji pripadajo. Zaradi sprememb v vedenju
sodobnih potrošnikov, predvsem mlajše t. i. milenijske generacije so podjeta oziroma
oglaševalske agencije primorane zasledovati sodobne oglaševalske prijeme za
podajanje sporočil.
Stroka pri snovanju komunikacijskih kampanj razmišlja o kreativnih različicah
oglaševanja, pri čemer se vedno bolj osredotočajo na identitetne trende znotraj ciljne
publike.
Teorija sodobne komunikacijske prakse v ospredje postavlja tipičnega predstavnika
ciljne skupine, s pomočjo katerega se ustvarjalci komunikacijske kampanje lažje
vživijo v komunikacijski proces in določijo skupna izkustva s prejemnikom sporočila.
Za doseg dolgoročne uspešnosti blagovne znamke se vedno bolj uporabljajo
kratkoročni, netržni pristopi k oglaševanju, ki tkejo močne identifikacijske vezi med
blagovno znamko in uporabnikom.
V eksperimentalnem delu smo poskušali dokazati, da je za nastanek uspešne
komunikacijske kampanje pomemben izbor kreativne ekipe. Predvsem se
osredodočamo na dokazovanje pomembnosti skladnosti med vrednostnim sistemom
blagovne znamke, ciljne publike in kreativne ekipe na projektu.
Skozi diplomsko nalogo smo potrdili vse predpostavljene teze in ugotovili, da je za
netržno naravnane kampanje bistven uspeh, če aktivno vpletejo uporabnika.
Čustveno vpletenost pa najhitreje dosežemo z relevantnim sporočilom, ki ga do
uporabnika pripeljemo s kreativno izbranimi komunikacijskimi orodji.
Ključne besede: blagovna znamka, oglaševanje, komunikacijska kampanja,
uporabnik
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ABSTRACT
Products and services are no longer just their functional qualities as they are
becoming the bearers of brand identity to which they belong. Due to changes in the
behaviour of modern consumers, especially younger so-called Millennium generation
companies and advertising agencies are forced to follow the modern advertising
techniques for a successful distribution of messages.
The profession therefore in their strategies of communication campaigns are
considering more creative versions of strategies, while increasingly focusing on
identity trends within the target audience.
The theory of modern communication practices focus on the typical representative of
the target group, through which the creative communication campaigns is easier to
identify with the communication process and determine the overall experience of the
recipients of the message.
At the same time in order to achieve long-term success of the brand, short-term nonmarket approaches to advertising are being used, to weave a strong identity bond
between brand and consumer.
In the experimental part, we tried to prove that choosing a creative team is vital to the
creation of a successful communication campaign. In particular, we focus on
demonstrating the importance of consistency between the value systems of a brand,
the target audience and the creative team working on the project.
Throughout the thesis we have confirmed all the postulated arguments and found
that forging an active bond with the consumer is vital for a non-market-oriented
campaign. An emotional bond is reached the quickest with a relevant message
brought to the consumer with selected creative communication tools.

Key words: brand, advertising, communication campaign, consumer
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1 UVOD
Podjetja in druge organizacije se soočajo tako z ekonomsko kot socialno krizo vrednot
družbe, zato iščejo načine, s katerimi bi vzbudili pozornost pri potrošnikih ter povečali osebni
in poslovni ugled ter prihodek. »Hiperprodukcija, zasičenost medijev s trženjskimi
komunikacijami, spremembe v vedenju potrošnikov (predvsem individualizacija in družbena
odgovornost), pojav novih tehnologij in družbenih megatrendov (npr. antiglobalizacija op.a.)
…« (Jančič 2002, str. 62), so samo eni izmed razlogov, zakaj potrošniki danes bolj zaupajo
osebam kot korporacijam. Veliko ljudi išče osebno, intimno izkušnjo, zato je smiselno, da
blagovna znamka stremi k bolj osebnemu odnosu do potrošnika, da ima jasen sklop vrednot,
kjer se povezujejo funkcionalne vrednote, ki izhajajo iz kakovosti in jih presojamo razumsko,
ter čustvene vrednote, ki jih presojamo s čustvenimi merili. Jasen splet vrednot pomaga pri
prepoznavnosti in privlačnosti za potrošnike, ki se z vrednotami poistovetijo. Da pa so
vrednote znamke pravilno predstavljene znotraj komunikacijske kampanje, je odgovorna
ekipa znotraj oglaševalske agencije, ki stoji za kreativno rešitvijo.
V diplomski nalogi raziskujemo področje marketinga in kreativnega komunikacijskega
procesa. Namen diplomske naloge je pokazati pomembnost spoja treh identitet: kreativne
ekipe, blagovne znamke in ciljne publike, za uspešno netržno komunikacijsko kampanjo. V
teoretičnem delu so predstavljeni področje sodobnega komunikacijskega in oglaševalskega
procesa, pomembnost kreativne strategije in pomen blagovne znamke za vse vpletene
deležnike. V teoretičnem delu so predstavljene teme, ki vplivajo na uspešnost oglaševalske
kampanje po modelu sodobne teorije oglaševanja (poznavanje strateških zakonitosti
oglaševane blagovne znamke, prepoznavanje potreb ciljne skupine in vpogled v potrošnikovo
vedenje, ki vodi do komunikacijske in kreativne strategije). V praktičnem delu je prikazana
oglaševalska kampanja blagovne znamke Orto s poudarkom na kreativnem procesu v
oglaševanju in dejavnikih, ki vplivajo na uspešnost komunikacijske kampanje. Prikazana je
tudi pomembnost ekipe znotraj agencije in vpliv identitete kreativne skupine na nastanek
kreativne ideje. Preučujemo skladnost odnosa med blagovno znamko in izbrano ciljno
skupino, opredelimo postavljene komunikacijske cilje in povzamemo izvedbo celotnega
projekta skozi komunikacijske kanale.
Na podlagi študije primera bomo preverili tri hipoteze:
H1 - uporaba sodobnih oblik oglaševanja – digitalizacija vodi blagovno znamko Orto do
želenih rezultatov,
H2 - da se dosežejo dolgoročni tržni cilji kampanje, so znotraj komunikacijske kampanje
potrebni kratkoročni netržni prijemi,
H3 – oglaševalska kampanja je uspešna, če so skladne identiteta ciljne skupine, identiteta
kreativne ekipe in identiteta blagovne znamke.
1

2 TEORETIČNI DEL

2.1 Uvod v teorijo sodobnega oglaševanja
Oglaševanje je po definiciji načrtovana, naročena, plačana in identificirana kreativna
množična komunikacija, katere namen je spodbujanje procesov menjave med ponudniki in
uporabniki z dajanjem stvarnih obljub (Jančič, 1996).
Oglaševanje pa ni samo omejeno na oglaševanje izdelkov in storitev, temveč ga podjetja
uporabljajo tudi v netrženjske namene, npr. imidž oglaševanje ali korporativno oglaševanje
podjetja, brez navajanja funkcionalnih lastnosti izdelkov in storitev, ki jih ponuja, temveč je
poudarek na oglaševanju družbeno relevantnih stališč, ki (re)pozicionirajo izdelek ali storitev
v mišljenje vsakega posameznika znotraj ciljne skupine (Smith in Taylor, 2004, str. 13).

2.1.1 Komunikacijski proces
Komuniciranje je proces izmenjave in kroženja sporočil, mnenj, idej in informacij med
ljudmi. Je proces, ki poteka po določenih zakonitostih v kakršnikoli interakciji na različnih
ravneh: bodisi znotraj posameznika, bodisi medosebno, bodisi na množični ravni.
Komunikacijski proces poteka od začetka – snovanja sporočila, do konca –prejetja ter
interpretacije sporočila. Določajo ga številni dejavniki; osebnostni, družbeni in tehnološki.
Oglaševanje je ena od oblik marketinškega komuniciranja, med druge sodijo recimo
pospeševanje prodaje, osebna prodaja, sponzorstva ipd., meje med njimi so vse bolj zabrisane,
zato nekateri avtorji govorijo o hibridnih oblikah komuniciranja. Primer takih oblik so denimo
prispevki, ki imajo hkrati lastnosti novinarskega prispevka in oglasa. To je posebna in z
etičnega vidika tudi lahko sporna oblika marketinškega komuniciranja (Jančič in Žabkar
2013, str. 104).
Kotler (Kotler 2004, str. 564) govori o novem, sodobnejšem pogledu na komuniciranje kot o
interaktivnem dialogu med podjetjem in njegovimi kupci, ki poteka na različnih stopnjah
prodajnega procesa. Vsak stik z blagovno znamko pusti vtis, ki lahko pozitivno ali negativno
vpliva na mnenje kupca o podjetju. Celoten trženjski splet mora biti povezan, da posreduje
dosledno sporočilo in strateško pozicioniranje. Po Kotlerju sta ključna dejavnika za uspešno
komuniciranje – oddajnik in naslovnik. Sledita dve komunikacijski orodji – sporočilo in
komunikacijska pot. Naslednje so štiri komunikacijske funkcije – zakodiranje, razkodiranje,
odziv in povratna informacija. Zadnji dejavnik so motnje, ki jih opredeli kot naključna in
konkurenčna sporočila, ki lahko ovirajo zaželeno komunikacijo. Torej njegov model poudarja
ključne deležnike za uspešno komuniciranje. Oddajnik sporočila mora vedeti, katero ciljno
skupino mora doseči in kakšne odzive želi od nje. Sporočilo mora podati – zakodirati tako, da
jo ciljna skupina lahko razume – razkodira. Sporočilo mora biti poslano skozi medije, ki jih
2

ciljna skupina uporablja, razume in jih dosega. Omogočiti je potrebno povratne poti, da lahko
oddajnik spremlja odzive. In bolj kot se oddajnikovo izkustveno polje prekriva z
naslovnikom, uspešnejše bo sporočilo.

2.1.2 Oglaševanje kot komunikacijski proces
Oglaševanje komunikacije običajno poteka na neosebni oziroma množični ravni, in sicer med
ponudnikom in obstoječimi oziroma potencialnimi uporabniki. V komunikacijskem procesu
imajo temeljni elementi (vir, sporočilo, prejemnik) več razsežnosti, ki jih ponazarja spodnji
model množičnega komuniciranja na sliki 1 (Jančič in Žabkar 2013, str. 105).

Slika 1: Elementi v enostavnem modelu oglaševalskega komunikacijskega procesa (Jančič in
Žabkar 2013, str. 105).

Vir oglaševalskega komunikacijskega procesa je v tem primeru naročnik, ki želi komunicirati
s svojimi obstoječimi ali potencialnimi uporabniki, hkrati pa tudi profesionalni komunikator
oziroma oglaševalska agencija oziroma tim strokovnjakov, ki ustvarja sporočilo. Na tretji
ravni je sporočilo, ki je običajno najbolj viden del oglasnega sporočila, oseba ali lik, ki
posreduje sporočilo. Zaradi razčlenjenosti vira komunikacijskega procesa je oglaševanje
specifična oblika komuniciranja. Zlasti v kontekstu tradicionalnega oglaševanja je imel vir
skupaj s skupino komunikacijskih strokovnjakov običajno premoč v komunikacijskem
procesu. Sodobne komunikacijske tehnologije pa omogočajo, da se to razmerje moči pretrese
in morda postavi na novo, obenem pa, kot pravi Kaminova: »Tehnologija ima toliko
možnosti, kolikor kritične refleksije, znanja za uporabo tehnologije in želje po aktivnem
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sodelovanju v oglaševalskem komunikacijskem procesu premorejo ljudje, prejemniki
oglasnih sporočil.«
Oglaševanje je načrtovana komunikacija, zato v njem ni ničesar po naključju. Tako vizualni
kot jezikovni elementi so natančno izbrani znaki za prenos pomena. V komunikacijskem
modelu na sliki 1 imenujemo vkodiranje izbiro simbolov za prenos pomena v oglasnem
sporočilu. Ustvarjanje oglasnega sporočila je razpeto med potrebo po iskanju ustvarjalnih
kreativnih prebojev ter podrejanje številnim zahtevam in omejitvam. Na tej stopnji je
ustvarjalni proces podrejen poslovnim in komunikacijskim ciljem oglaševalca oziroma
naročnika, na drugi ravni pa je podrejen simbolnemu svetu, ki mu pripada ciljna skupina, kot
zapisuje Kaminova (Jančič in Žabkar 2013, str. 102–117).
Primarno je prejemnik oglasnega sporočila t. i. tipični uporabnik, ki ga ustvarjalci oglasa s
pomočjo raziskav določijo kot naslovnika oglasa. Tipični predstavnik ciljne skupine je
konstrukt, s pomočjo katerega se ustvarjalci lažje vživijo v komunikacijski proces, razmislijo
o področju skupnih izkustev s prejemnikom sporočila, o tonu in tipu oglaševalskega
nagovora. Kreativni tim v oglaševalski agenciji, ki ustvarja oglasno sporočilo za tipičnega
predstavnika ciljne skupine, mora v prvi fazi zadovoljiti in prepričati naročnika še na nivoju
osnutka.
Povratna informacija v komunikacijskem procesu povezuje pošiljatelja in prejemnike
oglasnega sporočila. Z različnimi načini (nakupi izdelka, kliki na objave, všečki objav,
komentarji na spletnem mestu ipd.) se meri odziv, ki potrjuje, da je bilo sporočilo prejeto in
razumljeno s strani tipičnega predstavnika. S tem tudi izmerimo ali smo dosegli običajno
primarni komunikacijski cilj kampanje, in sicer: točko stika med sporočilom in prejemnikom.

2.1.3 Vloga agencije v oglaševanju
Organiziranost oglaševalskih agencij je v skladu s storitvami agencij, kar vključuje vodenje in
koordinacijo projektov, kreativni razvoj, izvedbo, načrtovanje, svetovanje, odnose z
javnostmi, raziskave in različne notranje storitve glede na razpon storitev, ki jih nudijo. V
Sloveniji večinoma delujejo srednje velike agencije, ki na določenih področjih svojih storitev
dopolnjujejo svoj manko z zunanjimi sodelavci (recimo produkcijskimi hišami, medijskimi
agencijami ipd.). Naročniki se na podlagi potreb največkrat odločijo za agencijo, ki jim nudi
celovit splet storitev, v večji meri integrirano marketinško komuniciranje in z eno točko
kontakta, kar jim omogoča lažji nadzor nad delom agencije (MacKay, 2005, str. 27). V
organizacijski shemi agencij zasledimo vrsto delovnih mest, ki skrbijo za nemoteno delo
znotraj agencije in kot izvajalci akcij v imenu naročnikov zagotavljajo kvalitetne oglaševalske
aktivnosti. Za razumevanje bom povzela nekaj bistvenih poklicev, ki jih navaja Žabkar v
Organizacija oglaševanja (2013): Kreativni direktor je odgovoren za kreativni izraz agencije
in vodi kreativni del ekipe ter tesno sodeluje z vodjo projektov. Vodja projektov skrbi za
odnose z naročniki, za učinkovitost projektov, konsistentnost sporočil, svetuje naročnikom na
področju tržnega komuniciranja in vodi ekipo na projektih za posamezne naročnike. Snovalec
4

oglaševalskih sporočil si zamisli celotno oglaševalsko sporočilo ter ga naprej razdela za
različne materiale na različnih kanalih komuniciranja. Seveda je znotraj agencije še celoten
spekter poklicev, ki skrbijo za nemoteno delo in izvajanje različnih prej omenjenih storitev.

2.1.3.1 Komunikacijska kampanja
Številni avtorji so se ukvarjali z definicijo o komunikacijskih kampanjah, večini pa je skupno,
da obravnavajo javne teme oziroma probleme ter si želijo vplivati in dosegati spremembe na
področju prepričanj, mnenj, vrednot in vedenja javnosti. Komunikacijska kampanja je ena
bolj celovitih in zahtevnejših oblik komuniciranja z namenom, da ustvari učinek pri relativno
velikem številu posameznikov, v določenem časovnem obdobju, s pomočjo komunikacijskih
aktivnosti.
Julia Coffman (2002, str. 5) komunikacijske kampanje opiše kot »organizirano celoto
komunikacijskih aktivnosti, ki si z uporabo medijev, sporočil in drugih aktivnosti prizadevajo
doseči določene rezultate, v določenih javnostih, v določenem času«.

2.1.3.2 Sodobna oblika oglaševanja – digitalno komuniciranje
Na področju komuniciranja je v zadnjem času prišlo do večjih sprememb, ki se nanašajo na
nove tehnologije in nove pristope v komuniciranju. Interaktivni, digitalni marketing
predstavlja doseganje ciljev marketinga z uporabo digitalnih tehnologij. Tehnike so v osnovi
podobne klasičnemu načinu komuniciranja v tradicionalnih medijih, razlika je predvsem v
načinu dostopanja do ciljne skupine na spletu, ki je v večji interakciji s samim oglaševalskim
sporočilom. Ker so sporočila zaradi lažje dostopnih podatkov o profilih publike lahko bolj
personalizirana in s tem vsebinsko ustreznejša ter poglobljena, sporočevalcu omogočajo večjo
vpletenost publike skozi dialog ali celo multilog. Več avtorjev navaja povečan vpliv
uporabnikov na blagovne znamke, ker s svojimi kritikami in ocenami aktivno vplivajo in
soupravljajo blagovne znamke na trgu. Kline (v Jančič in Žabkar 2013, str. 88). Tovrstno
pojavnost imenuje marketing s strani uporabnikov, ki predstavlja skupek mnenj, komentarjev
in objav v različnih medijih, ki soustvarjajo podobo znamke. Iz tega lahko sklepamo, da
pravilno izvedena integrirana marketinška kampanja do neke mere usmerja tudi marketing s
strani uporabnikov. Naloga agencije ali podjetja je, da nenehno sledi uporabnikom in se
pravočasno ter primerno odziva na mnenja, ki se pojavljajo v javnosti in s tem ohranja želeni
ugled znamke.
Digitalni mediji počasi spreminjajo naravo klasičnega oglaševalskega nagovora. Predvsem
zaradi trendov, ki jih prinaša digitalna tehnologija, ima uporabnik izbiro, kdaj in s katerimi
vsebinami bo stopil v interakcijo oziroma dialog. Raziskovalci oglaševanja in vedenja
uporabnikov v digitalnih medijih so identificirali tri modele, ki bodo prevladujoči v
prihodnosti (Rappaport, S. D., 2007):
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Komuniciranje na zahtevo: V tovrstnem modelu uporabnik vsebine zbira, razvršča, časovno
razporeja in jih uporablja. uporabnik lahko do vsebin dostopa kadarkoli in kjerkoli tudi do
vsebin, ki so že del preteklosti. S tovrstnim spletom informacij lahko razpolaga, se opredeli in
evalvira vsebine.
Participacija uporabnikov: uporabniki so se pripravljeni vplesti v komunikacijo, kadar imajo
dovolj močno povezavo med relevantnostjo znamke in čustveno navezavo na izbrano
znamko. Največjo stopnjo vpletenosti zagotovo doseže vloga prostovoljnega ambasadorja
znamke in s tem prevzem vloge mnenjskega voditelja.
Oglaševanje kot storitev: zadnji model obravnava oglaševanje kot storitev za uporabnika,
torej mu ponudi natančno takšne informacije, kot jih želi s pomočjo naprednih digitalnih
platform.
Digitalni mediji omogočajo, zaradi svojih tehnoloških značilnosti hitro odzivnost, nenehno
spreminjanje in vpletenost uporabnikov, kar spreminja tudi klasične pristope in zakonitosti
oglaševanja, ki se morajo čim hitreje in čim bolje prilagajati potrebam in navadam
uporabnikov.

2.2 Odnos med blagovno znamko in uporabnikom
Blagovna znamka podjetja je skupek različnih »oprijemljivih in neoprijemljivih ali drugače
fizičnih in duševnih delov«, kjer nanjo vpliva sistem vrednot, osebnost in identiteta podjetja
ter njegovih zaposlenih. Definicij o blagovni znamki je veliko. Skoraj vsak avtor, ki piše o
blagovni znamki, postavi drugo videnje blagovne znamke. Kapferer pravi, da »blagovna
znamka ni produkt: je vir produkta, je njegov smoter, je njegova smer in definira identiteto
skozi čas in prostor«. In nadaljuje: »Prepogosto so blagovne znamke proučevane le skozi
njene sestavne dele: ime blagovne znamke, njen logotip, design ali embalažo, oglaševanje,
sponzoriranje ali priklic imidža in imena ter zadnje čase skozi finančno vrednost blagovne
znamke. Pravo upravljanje blagovne znamke se namreč začne precej prej, s strategijo in s
konstantno, integrirano vizijo. Njen glavni koncept je identiteta blagovne znamke, ne imidž
blagovne znamke. Ta identiteta mora biti definirana in upravljana. Je srce upravljanja
blagovne znamke.« (Kapferer 1992, str. 11–12). Blagovna znamka je vrhunec ustvarjalnosti
in še najbolj kompleksen del podjetja znotraj strateškega marketinga. Blagovne znamke
skušajo graditi identiteto, ki bo dejansko odražala tisto, kar blagovna znamka je in jo
drastično razločila od konkurentov. Identiteta je prvi korak, ki oblikuje imidž v zavesti
javnosti.
Za uspešno rast blagovnih znamk je ključno poznavanje svojih potrošnikov, konkurentov in
vseh drugih deležnikov. Razumevanje odnosa med potrošnikom in znamko je postavljeno v
samo izhodišče procesa upravljanja blagovne znamke, saj v največji meri določa, katere
lastnosti blagovne znamke bodo najbolj izpostavljene. Za boljše razumevanje odnosa med
znamko in potrošnikom bi si morali po Pickton in Broderick (2001, str. 35) odgovoriti na
naslednja vprašanja:
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Vrednote: Kakšne so vrednote potrošnika in blagovne znamke? Kako blagovno znamko
dojemajo potrošniki, kaj jim blagovna znamka predstavlja in katere vrednosti znamka ponuja
potrošnikom, ki jih sami ne morejo doseči.
Asociacije: Katere so prve negativne in pozitivne asociacije, s katerimi povežemo blagovno
znamko? Na kaj najprej pomislimo ob omembi blagovne znamke?
Koristi/nakup: Kaj so najpomembnejše in najmanj pomembne koristi za potrošnike? Kaj
vpliva na njihovo nakupno odločitev in kakšna je potrošnikova cenovna občutljivost?
Prodajne poti: Kako dostopna je blagovna znamka za potrošnika, v smislu, kako jo najdejo?
Kaj delajo konkurenčna podjetja v isti kategoriji?
Vprašanj je še veliko in zaradi spreminjanja navad potrošnikov je potrebno upoštevati, da
ljudje redko vzpostavijo dolgoročen odnos z blagovno znamko, ne da bi jo venomer primerjali
z najpomembnejšimi konkurenti v svoji skupini. De Chernatony (slika 2) tako ločuje tri nize
blagovnih znamk v stopnjah potrošnikove odločitve. Navedeni niz je tisti, kjer se potrošniku
med znanimi znamkami zdi manjše število znamk res sprejemljivih, a kljub temu tudi v tem
nizu nekatere znamke zavračajo. To poimenuje neuporabni niz, saj pri nih ne vidi posebnih
prednosti. Tretji neprimerni niz vključuje tiste znamke, ki jih potrošnik opredeli kot
nesprejemljive oziroma jih celo prezre.

Slika 2: Nizi blagovnih znamk v stopnjah potrošnikove odločitve (De Chernatony 2002, str.
213).
Življenje blagovne znamke se začne pri načrtovanju strategije blagovne znamke, vendar na
koncu blagovna znamka obstaja in živi v odnosu do potrošnika. Glavno vlogo pri
potrošnikovem odločevanju ima racionalna in čustvena vrednost blagovne znamke ter sam
odnos, ki ga je zgradila blagovna znamka z uporabnikom ter obratno.
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2.2.1 Identiteta blagovne znamke
Ustvarjanje identitete je bistvena značilnost današnje posttradicionalne družbe. Iskanje
identitete in individualnosti ter osmišljanje obstoja je postala dejanska vsebina življenja
posameznika. V potrošniški družbi dejavniki, kot so mesto rojstva, družina, spola ipd., ne
služijo več kot viri identifikacije. Njihovo vlogo so prevzeli izdelki in blagovne znamke, ki
nosijo simbolne pomene. Konstrukcija in komunikacija identitete posameznika se torej ustvari
skozi kode, ki so vključene v znamkah (Ule, Kline 1996). Da znamka lahko služi kot vir
identifikacije, mora tudi sama imeti odgovor na vprašanje, ki si ga postavlja posameznik:
»Kdo sem?« Brez močne identitete tako tudi znamka ne more biti uspešna. Namen identitete
je torej določiti pomen blagovne znamke, cilj in samopodobo. Predstavlja ogrodje za celotno
skladnost blagovne znamke in je na strani pošiljatelja (Kapferer, 1997, str. 94).
Blagovne znamke so močno sredstvo, kjer se povezujejo funkcionalne vrednote (npr.
učinkovitost, kakovost, pripravnost, preprostost uporabe), ki izhajajo iz kakovosti in jih
presojamo razumsko, ter čustvene vrednote (npr. vedrost, poštenost, previdnost ipd.), ki jih
presojamo s čustvenimi merili.
De Chernatony pravi, da je pomembno, da uporabniki povežejo kategorijo blagovne znamke z
njeno edinstveno funkcionalno prednostjo (De Chernatony 2002, str. 244).
Strategijo umestitve blagovne znamke določimo skozi proces, kjer se osredotočimo na eno
oziroma največ dve funkcionalni lastnosti. Zavedati se je potrebno, da tega ne naredimo s
pozicioniranjem blagovne znamke, ampak je to podoba, ki nastane v percepciji potrošnika.
Značilnosti blagovne znamke izhajajo iz funkcionalnih koristi, ki jih ne vrednoti podjetje,
temveč jih cenijo potrošniki (De Chernatony 2002, str. 46–47). Kako opredelimo uravnotežen
pristop pri pozicioniranju blagovne znamke, prikazujemo na spodnji sliki 3.

Slika 3: Uravnotežen pristop k umestitvi blagovne znamke (De Chernatony 2002, str. 47).
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Opis umestitve blagovne znamke opisuje ključne motivacijske dejavnike, ki vodijo
uporabnika. Pozicioniranje blagovne znamke je prvi korak v zadovoljitvi potreb uporabnika,
da se le-ta lahko pomakne naprej k preverjanju uporabnih koristi blagovne znamke, kjer so v
komunikacijah največkrat uporabljene edinstvene razlikovalne prednosti znamke. Če je ta
potreba zadovoljena, ji sledi faza prepoznavanja čustvenih koristi, kjer se uporabniki močneje
navežejo oziroma prepoznajo vrednote blagovne znamke. Če so le-te v skladu z vrednotami
uporabnikov, se razvije močna čustvena navezanost na blagovno znamko. Učinkovita
čustvena korist vodi torej k vrednotam, te pa k različnim značilnostim blagovne znamke (De
Chernatony 2002, str. 229–249).

2.2.2 Pomen blagovne znamke za uporabnika
Blagovna znamka je posrednik med izdelki in uporabnikovo motivacijo, njen pomen je
determiniran s tem, kako blagovno znamko percipira javnost na zavestni ravni, obenem pa je
njena moč tudi na nezavednih ravneh posameznika. Če smo v tretjem poglavju predpostavili,
da uporabniki dodajajo blagovnim znamkam pomen od funkcionalnih vrednosti do najvišjih
vrednot oziroma osebnosti je potrebno pogledati med manifestiranimi, zavednimi vidiki
blagovne znamke ter njenimi simboličnimi večinoma nezavednimi lastnostmi (Batey 2008,
str. 111). Kot opisuje Batey, vse te lastnosti predstavljajo večdimenzionalne lastnosti
blagovne znamke v uporabnikovih mislih. Miselne povezave pri uporabniku gredo od
praktičnih načinov, kjer iščejo funkcionalne prednosti do bolj zapletenih miselnih procesov,
kjer se aktivirajo globlji in nezavedni odzivi, ki oblikujejo uporabnika in njegov svet (Batey
2008, str. 111–112).
Vsi ti različni motivi in interpretacije vplivajo na potrošnikovo vedenje in odločitve glede
blagovne znamke, kar je prikazano na sliki 4 (Batey 2008, str. 112).
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Slika 4: Praktično in simbolno vedenje potrošnikov ob odločitvi za nakup blagovne znamke
(Batey 2008, str. 112).
Proces sprejemanja uporabnikove odločitve za nakup je pogojen z notranjimi in zunanjimi
dejavniki, ki se prepletajo v življenju uporabnikov. Začne se na razumskem pristopu k
blagovni znamki, vendar je za celovito poznavanje odnosa blagovne znamke s porabnikom
potrebno upoštevati tudi globlje – čustvene asociacije. V spominu uporabnika se torej
blagovne znamke umestijo v kognitivni in nekognitivni del, vendar pa je čustveno kodiranje
tisto, ki prevladuje nad razumskimi argumenti in vpliva na uporabnikovo odločitev glede
blagovne znamke. Veliko asociacij (čustva, občutki, vedenje) o blagovni znamki je v
nezavednem delu uporabnika in jih je težje doseči, saj uporabnikovi možgani vse nove
informacije povezujejo s shranjenimi vzorci in preteklimi izkušnjami. Večina čustvenih
asociacij se povezuje z nezavednimi spomini iz otroštva, ki so velikokrat povezani tudi z
zgodbami, legendami, pravljicami, miti ipd., ki smo jim bili izpostavljeni v zgodnjem obdobju
življenja (Batey 2008, str. 114–115).
Blagovna znamka mora biti dolgoročna (trajna), konsistentna in se mora prilagajati tržnim
spremembam. Obenem pa mora ohranjati svoje bistvo (Batey 2008, str. 130). Primarni in
implicitni pomen blagovne znamke sta različni dimenziji celote pomena blagovne znamke, ki
sta med seboj povezani. Primarni pomen blagovne znamke razkrije, kako uporabnik percepira
blagovno znamko, medtem ko implicitni pomen odgovori, kakšna je globina motivacije in
vrednost blagovne znamke (Batey 2008, str. 130–131). Pomen blagovne znamke se ustvarja z
dinamičnim prepletanjem med oglaševalskimi viri pomena in osebnimi-izkušenjskimi viri
pomena (Batey 2008, str. 159).
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Cilj je doseči boljšo definicijo in diferenciacijo blagovne znamke, pri čemer se je treba
osredotočiti le na določeno število razlikovalnih lastnosti, ki blagovno znamko definirajo in
ločijo od konkurence (Batey 2008, str. 161). Tako naj bi bila v veliki prednosti pred
konkurenco blagovne znamke, saj ima močan simbolni pomen in ga jasno komunicira v
javnosti preko oglaševanja.

2.2.3 Ciljna skupina oz. poznavanje uporabnika
Pri oblikovanju uspešnega komuniciranja je postopek določitve ciljne skupine bistvenega
pomena, saj ciljna skupina bistveno vpliva na odločitve sporočevalca o tem, kaj, kako, kdaj,
kje in kako bo nastalo sporočilo, ki ga bo sporočal.
Ciljno trženje vključuje tri dejavnosti: segmentiranje trga, izbiro ciljnega trga in tržno
pozicioniranje (Kotler 2004, str. 303). Segmentacija trga določi in opiše skupine kupcev, ki
imajo različne potrebe in preference. Izbor ciljnega trga pomeni določitev enega segmenta ali
več, v katere bo podjetje vstopilo s svojo komunikacijo. Pozicioniranje blagovne znamke
pomeni, da tržnik ustvari in komunicira ključne razločevalne koristi neke tržne ponudbe
(Kotler 2004, str. 279).
Kotler navaja, da je čedalje več podjetij, ki izvajajo množično prilagajanje storitev kupcem.
To pomeni, da lahko v prihodnosti pričakujemo več samotrženja (angl. self marketing), tj.
trženja, pri katerem posamični kupci prevzemajo pobudo pri oblikovanju izdelkov in
blagovnih znamk (Kotler 2004, str. 303).
Uporabniške trge lahko segmentiramo po dveh osnovah: po lastnostih in odzivih uporabnikov.
Med lastnosti uporabnikov štejemo:
Geografske lastnosti, ki jih opredelimo z delitvijo trgov v različne geografske enote.
Demografsko opredeljene lastnost, ki jim določimo različne spremenljivke, kot so starost,
življenjski cikel, spol, dohodek, poklic, izobrazba ipd. Demografske lastnosti so najpogosteje
povezane s kupčevimi željami, preferencami in pogostejšo uporabo ter so tudi lažje merljive.
Psihografske lastnosti opredeljujejo življenjski slog uporabnika, vrednote ter njegovo
osebnost.
Pri vedenjskih navadah se osredotočimo na različne priložnosti, koristi, uporabniški status,
raven zvestobe izdelku, stopnjo uporabe, stopnjo pripravljenosti za nakup ter odnos do
izdelka.
Te spremenljivke lahko uporabljamo samostojno ali kombinirano. Poleg naštetih spremenljivk
pri segmentiranju številni tržniki uporabljajo še operativne spremenljivke, pristope k nabavi in
situacijske dejavnike in osebne lastnosti kupca. Smiselno določeni so tisti segmenti, ki so
merljivi, dovolj veliki, dostopni, razločljivi in operativni (Kotler 2004, str. 287–304).
Sodobni uporabniki iščejo najboljše alternative za svoje potrebe, zaradi česar pogosto menjajo
blagovne znamke, predvsem takrat, ko je na razpolago veliko podobnih alternativ. Assael
(Kotler 2004, str. 201) je glede na raven kupčeve vpletenosti in obseg razlik med blagovnimi
znamkami razlikoval med štiri oblikami nakupnega vedenja, kar je prikazano na sliki 5.
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Slika 5: Štiri oblike nakupnega vedenja (Kotler 2004, str. 201).
Iz prikaza je razvidno, da uporabniki uporabijo zapleteno obliko nakupnega odločanja, če so
močno vpleteni v nakup in se zavedajo bistvenih razlik med blagovnimi znamkami. Pri
ravnanju s takimi skupinami je pomembno razumeti uporabnikovo zbiranje informacij in
njihovo ocenjevanje izdelkov. Na drugi strani je kupec lahko visoko vpleten v nakupni
proces, a med blagovnimi znamkami ne vidi posebnih razlik, kar je lahko posledica visoke
vrednosti, tveganosti in redkosti nakupa. Pri ustaljenem nakupnem vedenju, nakup ni pogojen
z zvestobo blagovni znamki, temveč je posledica navade, zaradi česar je njegova vpletenost
nizka in ne razlikuje med posebnostmi blagovnih znamk. Za zadnji sklop je značilna nizka
vpletenost, so pa uporabniku pomembne razlike med blagovnimi znamkami. V tem sklopu je
najpogostejše prehajanje od ene blagovne znamke k drugi, kar je največkrat posledica
usmerjenosti k iskanju raznolikosti (Kotler 2004, str. 201–202).
Kot je razvidno iz spisanih teorij, je opredelitev ciljne skupine zahtevna naloga, ki
predpostavlja dodatno poznavanje blagovne znamke ter psihologije potrošnika.

2.3 Kreativni proces pri načrtovanju komunikacijske kampanje
Ustvarjalnost ali kreativnost je ultimativna lastnost oglaševanja. Brez nje bi se oglaševanje
utopilo v množici medijskih vsebin in ne bi dovolj učinkovito izpolnjevalo svojih nalog.
Oglaševanje je ena ključnih panog »kreativne industrije«, pogosto imenovane tudi kreativna
ekonomija. Kreativna industrija temelji na intelektualni lastnini, za katero se mnogim zdi, da
lahko ustvari dodano vrednost (Jančič in Žabkar 2013, str. 258).
Definirati ustvarjalnost bi bilo v nasprotju z njo samo: kadarkoli lahko definiramo neko
delovanje kot dokončno, pomeni, da ne more biti več izvirno. Jančič (v Jančič in Žabkar
2013, str. 258–259) meni, da lahko kreativnost razstavimo na sestavne dele in z znanstveno
metodo poskusimo ovrednotiti njene sestavne dele:
Vsebina kreativnosti – je vezana na relevantnost ustvarjenih novosti v določenem kontekstu.
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Izid kreativnosti – je merjen s spremembo neke navade ali pogleda.
Kreativni proces – opisuje sam postopek ustvarjanja in se ga razdeli v različne tehnike
kreativnosti, ki temeljijo na skupinskem ustvarjanju s pomočjo prostih asociacij, iskanja
analogij in metafor.
V kreativnih rešitvah vedno iščemo presek med drugačnostjo in relevantnostjo, kar
predstavljamo v spodnji preglednici 1 (Jančič in Žabkar 2013, str. 264).
Preglednica 1: Kreativnost kot funkcija drugačnosti in relevantnosti (Jančič in Žabkar 2013,
str. 264).
Drugačnost

Odsotnost drugačnosti

Relevantnost

Kreativno

Relevantno, vendar običajno

Odsotnost relevantnosti

Drugačno, a irelevantno

Nekreativno

Relevantnost, ki je v odnosu oglas–uporabnik, govori o smiselni povezanosti med dražljajem
in uporabnikovim miselnim svetom. Druga vrsta relevantnosti je v odnosu blagovna znamka–
uporabnik in govori o relevantnosti sporočila za boljši položaj blagovne znamke.
Obstajata še dva notranja kriterija pri presoji dobre kreativnosti. Prvi se navezuje na moralne
vrednote ustvarjalcev ideje, drugi pa na empatijo oz. možnost vživetja v ciljno skupino, ki jo
kreativnost skozi komunikacijski kanal nagovarja.
Preglednica 2: Kreativnost kot funkcija moralnosti in empatije (Jančič in Žabkar 2013, str.
264).
Zaverovanost vase

Sposobnost vživetja

Nemoralnost

Bolna ideja

Nevarna ideja

Moralnost

Potencialna ideja

Koristna ideja

Zadnji in po Jančiču najpomembnejši kriterij oglaševalske kreativnosti presojamo skozi
matriko doseganja zastavljenih ciljev, kjer je skozi kriterije izvirna, relevantna, velika ideja
tudi komunikacijsko najbolj učinkovita. Oziroma je v nasprotnem primeru dolgočasna,
irelevantna ideja popolnoma neučinkovita, kar je predstavljeno v spodnji preglednici 3 (Jančič
in Žabkar 2013, str. 265).
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Preglednica 3: Kreativnost in učinkovitost (Jančič in Žabkar 2013, str. 265).
Učinkovitost

Neučinkovitost

Kreativnost

Velika ideja

Neuporabna ideja

Nekreativnost

Dolgočasna ideja

Neideja

Jančič pravi, da je oglaševalska kreativnost namenska, ciljno usmerjena in se s tem loči od
svobodne umetniške ustvarjalnosti. Usmeritve in natančno določeni cilji lahko do neke mere
omejujejo svobodo ustvarjanja, vendar to vrstni izzivi pripeljejo do kreativnega zasuka, ki loči
med običajno in veliko idejo (Jančič in Žabkar 2013, str. 265).
Na izkustveni ravni lahko ločimo med dvema pristopoma h kreativni strategiji, eden sledi
razumu, drugi čustvom. Lahko sledimo tudi izjavi znanega oglaševalskega stratega: »Resnica
je najboljša strategija, ki jo je kdorkoli kadarkoli imel.« John Hegarty v (Langwost 2004, str.
100).

2.3.1 Oglaševalska kreativna strategija
Zagotavljanje dolgoročne uspešnosti projekta se začne s postavljeno strategijo oglaševanja, s
katero je, če je postavljena pravilno, mogoče oblikovati konsistentno in smiselno sporočilo ter
podobo znamke.
Prvi korak v modelu oglaševalskega projekta je situacijska analiza, ki se jo običajno naredi po
SWOT (angl. Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) metodi, s katero analiziramo
prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje za izboljšanje naročnikovega položaja na trgu. V
praksi se največkrat izkaže, da naročnik agenciji pripravi dokument (angl. brief), v katerem na
jedrnat in strnjen način obrazloži problem, strateška izhodišča, ozadja in cilje, ki jih podjetje
želi doseči. Pri situacijski analizi je bistveni del raziskovanje, kjer ekipa znotraj oglaševalske
agencije razišče uvide, ki pomagajo pri oblikovanju komunikacijske strategije in kreativne
zasnove projekta. Zbirajo se podatki tako samostojno s preizkušanjem izdelka ali storitve, z
razgovori s ciljno publiko, s študijem različne strokovne literature kot tudi v sodelovanju z
raziskovalnimi agencijami. Odlično poznavanje in razumevanje predmeta oglaševanja je na
tej stopnji analize bistveno, saj je le tako možno najti točko razlikovanja, ki predmet
oglaševanja loči od vseh drugih te vrste (Jančič in Žabkar 2013, str. 212–214).
V naslednjem koraku se raziščejo razmere na trgu, če le-te niso podane že v marketinškem
načrtu naročnika. V oglaševalskem projektu se zajamejo le bistveni podatki, ki so pomembni
za kreativne in strateške odločitve. Eden izmed bistvenih ciljev oglaševanja je pridobiti
prednost pred konkurenti, kar lahko v prvi vrsti dosežemo z dobro analizo prednosti in
slabosti konkurentov ter poznavanjem njihove pozicije v mislih uporabnikov, kar smo
podrobneje opisali v prejšnjem poglavju.
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Dobro razumevanje predmeta oglaševanja je eno najpomembnejših področij situacijske
analize. Oglaševalski strateg oz. snovalec strategije na tej točki najde vsaj namig o možni
točki razlikovanja, torej, kaj ta predmet razlikuje od vseh drugih te vrste znotraj kategorije
(Jančič in Žabkar 2013, str. 216).
Definiranje namer in ciljev je prvi naslednji korak po koncu situacijske analize. V tem
trenutku vemo, kaj želi doseči oglaševalec, kakšne so okoliščine, v katerih namerava to doseči
in kakšne so navade, interesi in zahteve uporabnikov. Namere so pogosto povezane z
doseganjem premika v tržnem položaju znamke, tržnih deležih, obsegu prodaje ali pa
doseganju višje donosnosti na enoto. Situacijska analiza naj bi osvetlila okoliščine predvsem z
vidika spoznanj vede o tržnem komuniciranju, kar vnese nove informacije v presojo realnosti
namer in njihove pretvorbe v merljive cilje. Končna oblika ciljev je torej nekakšen
kompromis med željami naročnika in možnostmi, ki jih s pomočjo oglaševanja in drugih oblik
komuniciranja obljubi oglaševalska agencija (Jančič in Žabkar 2013, str. 217).

2.3.1.1 Opredelitev ciljev komuniciranja
V oglaševanju si zastavimo konkretne cilje, ki jih mora doseči naša komunikacija. Pomembno
je, da so cilji kvantificirani in časovno opredeljeni, saj s tem omogočajo: dogovor vseh
sodelujočih (naročnikov, raziskovalcev, kreativnih snovalcev), finančni nadzor, razvoj
elementov oglaševanja, merjenje in vrednotenje dosežkov ter nazadnje povezanost
oglaševanja z drugimi elementi tržnega komuniciranja. Postavljanje ciljev si lahko razložimo
tudi skozi piramido komunikacijskih učinkov (slika 6), ki se gradi od spodaj navzgor.
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Slika 6: Piramida komunikacijskih učinkov (Jančič in Žabkar 2013, str. 224).

Spodnje ravni je z oglaševanjem lažje in hitreje doseči kot zgornje, zlasti tiste povezane s
ponovnim nakupom (Jančič in Žabkar 2013, str. 224). Piramido se lahko uporabi tako za nove
kot za obstoječe izdelke, pri tem pa je potrebno pri obstoječih izdelkih ugotoviti, na kateri
ravni se nahaja večina naših uporabnikov danes in kam moramo priti, da bo komunikacija
uspešna. Temu primerno je potrebno definirati prihodnje cilje komuniciranja. Dolgoročni
uspeh oglaševalskih aktivnosti je odvisen od sledenja temeljnim korakom strateškega
načrtovanja. Strateško načrtovanje se prične s situacijsko analizo, ki je prilagojena reševanju
komunikacijskih problemov, njen rezultat služi kot osnova za odločitve na področju
komunikacijske in kreativne strategije (Jančič in Žabkar 2013, str. 224–229).
Cilji so osnova za presojanje učinkovitosti in uspešnosti oglaševanja, saj lahko uspešnost
vrednotimo predvsem na zastavljene cilje. Cilji predstavljajo želeni izplen akcije, torej, kaj
želi oglaševalec s komuniciranjem doseči: npr. graditi zavedanje o znamki, vplivati na podobo
znamke, spodbujati odziv ciljne skupine. Po Kotlerju želimo doseči spoznavni, čustveni in
vedenjski odziv. To pomeni, da bo komuniciranje spravilo nekaj v uporabnikovo zavest,
spremenilo uporabnikov odnos ali ga pripravilo do aktivnega odziva. Obstajajo različni
modeli hierarhije odzivanja in vsi temeljijo na predpostavki, da uporabnik preide s spoznavne
na čustveno stopnjo in nato s čustvene na vedenjsko (Kotler 2004, str. 568).
V skladu s hierarhijo komunikacijskih učinkov (spoznavna, čustvena, dejavnostna raven)
poskušamo s komuniciranjem doseči najprej izpostavljenost komunikacijskim sporočilom in
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pozornost ciljne skupine, nadalje prepoznavnost, razumevanje, sprejemanje in zapomnjenje
sporočila, preferenco ter končno pripravljenost preizkusiti ali kupiti izdelek (Jančič in Žabkar
2013, str. 188).
To pomeni, da si postavljamo komunikacijske cilje, ki se nanašajo na doseg, prepoznanje,
priklic, stališča do blagovne znamke, priklic skozi čas in nakupno namero. Komunikacijski
cilji si torej sledijo tako, da moramo najprej doseči zavedanje o obstoju blagovne znamke, na
tem sloni cilj o poznavanju blagovne znamke in ko je ciljna skupina na ravni spoznavanja, si
za cilj postavi čustvene cilje naklonjenosti in/ali preference. Zadnji sklop ciljev sledi
vedenjskim vzorcem doseganja preizkusa in uporabe predmeta pri ciljni skupini uporabnikov
(Jančič in Žabkar 2013, str. 186–193).

2.3.1.2 Oblikovanje sporočila
Ko je komunikacija opredelila želeni odziv, mora oblikovati uspešno sporočilo. Idealno je, če
sporočilo pritegne pozornost, ohrani zanimanje, zbudi željo in povzroči dejanje (model
AIDA) slika 7 (Kotler 2004, str. 568).

Slika 7: Model hierarhije odzivanja (Kotler 2004, str. 568).
Pri oblikovanju sporočila je potrebno najti odgovor na štiri vprašanja: kaj povedati (vsebina
sporočila), kako to logično povedati (zgradba sporočila), kako zasnovati simbolni okvir
(oblika sporočila) in kdo naj sporočilo posreduje (vir sporočila). Pri določanju vsebine
sporočila iščemo razumski, čustveni ali moralni poziv, temo, idejo ali edinstveno prodajno
vrednost. Razumski pozivi upoštevajo uporabnikovo željo po koristi izdelka, takšna sporočila
običajno prikazujejo kakovost, ekonomičnost, edinstveno prodajno vrednost ali zmogljivost
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izdelka. Čustveni pozivi pa na drugi strani želijo pri uporabniku vzbuditi pozitivna ali
negativna čustva, ki bodo vplivala na nakup (Kotler 2004, str. 570).
Uspešnost sporočila je odvisna tako od njegove zgradbe kot od vsebine. Večjo uspešnost
sporočil kažejo sporočila z že podanimi sklepi v primerjavi s sklepanjem prepuščenim ciljni
skupini. Čeprav novejše raziskave kažejo, da najboljši oglasi postavijo vprašanja in prepustijo
deležnikom, da izoblikujejo lastne sklepe, je treba biti pri tem pristopu previden. Takšen
pristop lahko namreč hitro povzroči negativen odziv, če ciljna publika meni, da sporočevalec
ni vreden zaupanja oziroma je sporočilo preveč preprosto ali zelo osebno. Seveda mora imeti
sporočilo primerno in predvsem učinkovito obliko, če pa ga obenem posreduje zanimiv ali
priljubljen vir, zbudi večjo pozornost in ima boljši priklic (Kotler 2004, str. 569–572).

2.3.1.3 Izbor komunikacijskih kanalov
Po podrobni analizi stanja, določitvi trženjskih ciljev in širšem strateškem okvirju podjetja
določijo splet orodij za trženjsko komuniciranje. Znotraj ene panoge se lahko podjetja zelo
razlikujejo glede izbire medijev in poti. Podjetja vedno iščejo načine za doseganje
učinkovitosti in pri tem menjajo trženjsko-komunikacijska orodja. Kotler podaja pet orodij
trženjskega komuniciranja: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z javnostmi in
publiciteto, osebno prodajo in neposredno trženje (Kotler 2004, str. 579). Našteta orodja med
seboj niso povezana, zato je v začetku devetdesetih nastala potreba po integraciji
komunikacijskih orodij in nastal je koncept integriranega marketinškega komuniciranja, Kline
(v Jančič in Žabkar 2013, str. 68).
V klasičnem spletu komunikacijskih orodij, z izjemo osebne prodaje, so komunikacije
zasnovane na množičnih medijih. Integrirane komunikacije so po drugi strani bolj osebne,
usmerjene k uporabniku, graditvi odnosov, so interaktivne ter s tem neposredno vplivajo tudi
na vedenje uporabnikov. Primerjava obeh konceptov je prikazana v spodnji preglednici 4
(Jančič in Žabkar 2013, str. 68).
Preglednica 4: Primerjava usmeritev in načinov delovanja klasičnega in integriranega
komuniciranja v marketingu (Jančič in Žabkar 2013, str. 68).
Klasično komuniciranje

Integrirano komuniciranje

Težnja k pridobivanju strank

Teži k odnosom, oblikovanju odnosov

se nadaljuje

18

nadaljevanje
Klasično komuniciranje

Integrirano komuniciranje

Množično komuniciranje

Selektivno komuniciranje

Monolog

Dialog

Poslovne informacije

Zahtevne informacije

Zagotavljanje informacij

Samopostrežba informacij

Pobudo daje pošiljatelj

Pobudo daje prejemnik

Doseže prepričevalnost

Zagotovi informacijo

Učinek doseže s ponavljanjem

Učinek zagotovi z ustreznostjo

Ofenzivno

Defenzivno

Trda prodaja

Mehka prodaja

Izstopa z znamko

Zgradi zaupanje v znamko

Usmerjeno k transakcijam

Usmerjeno k odnosom

Spreminja stališča

Gradi zadovoljstvo

Moderno: linearno, množično

Postmoderno: ciklično, razdrobljeno

Z uporabo orodij integriranega spleta komuniciranja se bolj učinkovito dosežejo cilji
marketinga, saj so ta orodja bolj prilagojena načinom delovanja sodobnega uporabnika, ki ima
čedalje večjo moč, višjo komunikacijsko pismenost in je vse močnejši odločevalec.
Integrirano marketinško komuniciranje je torej upravljanje, ki je sestavljeno iz orodij
promocijskega spleta in samega procesa promocije. Promocija, ki je del klasično
opredeljenega marketinškega spleta (izdelek, distribucija, cena, promocija), je proces, s
katerim usmerjamo marketinško komuniciranje. Promocijski splet pa sestavljajo orodja
marketinškega komuniciranja (oglaševanje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja itd.).
Oblikovanje promocije in promocijskega spleta je usmerjeno k integraciji, ki podjetju
omogoča doseganje največjega možnega učinka komuniciranja (Jančič in Žabkar 2013, str.
70–71).
Na učinkovitost orodij komuniciranja lahko pogledamo tudi z vidika odločanja uporabnikov v
nakupnem procesu, kjer imajo v prvi fazi, ko se gradi zavedanje najvišjo učinkovitost klasična
orodja oglaševanja. Ta orodja pa se v fazi nakupa pri uporabniku spustijo na najnižjo točko
vpliva, kjer dobijo najvišji vpliv osebna prodaja, direktno marketinško komuniciranje in
pospeševanje prodaje. Glede na to, kako vpliva na povečanje interesa, želje in ponakupnega
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ali lojalnega vedenja je oglaševanje še vedno visoko na drugem mestu. To pomeni, da je za
doseganje vseh ciljev komuniciranja potrebna uravnotežena uporaba orodij marketinškega
komuniciranja. Seveda pa je za vsak cilj posebej potrebno izbrati specializirano orodje, ki
doseže določeno spremembo v uporabnikovem vedenju (Jančič in Žabkar 2013, str. 79–80).

2.3.2 Pomen povezave identitete ciljne skupine in identitete članov ekipe
znotraj oglaševalske agencije
Če znotraj teorije sodobnega oglaševalskega pristopa zasledimo poudarek na povezanosti
identifikacije vira in prejemnika, se je smotrno vprašati o vplivu identitete glavnih akterjev
snovanja komunikacijske kampanje. Po našem mnenju mora biti identiteta skupine snovalcev
uspešne komunikacijske kampanje zelo podobna identiteti blagovne znamke, da pride do
poglobljenega razumevanja osebnosti, navad, vrednot, vizij in ciljev. Če sta identiteti v veliki
meri skladni, se skrajša začetni proces, ko mora ekipa razumeti in čutiti identiteto blagovne
znamke, da jo lahko znotraj strateških smernic povzdigne v celostno sporočilo, ki pride do
uporabnika. Ker pa je narava dela v agenciji taka, da je zaradi ekonomskega ustroja
agencijska ekipa po večini vedno omejena s časom, je to lahko ena izmed bistvenih prednosti
za nastanek uspešne komunikacijske kampanje. Zato je velika prednost, če ima agencija
zaposlene ljudi, ki se v večji meri identificirajo z blagovno znamko naročnika. Drugi dejavnik
pri izbiri sodelujočih na kampanji je po našem mnenju identifikacija s ciljno skupino, ker, kot
trdi večina sodobnih teoretikov, je kampanja uspešnejša, če do potankosti poznamo in
razumemo ciljno publiko. Iz tega sledi, če je identiteta skupine ustvarjalcev podobna identiteti
ciljne skupine, lahko v celoti razume potrebe, delovanje in motivacijske dejavnike ciljne
publike. Torej lahko predpostavimo, da je eden izmed ključnih dejavnikov za nastanek
uspešne komunikacijske kampanje, da so vse tri identitete (blagovne znamke, snovalcev
komunikacijskega sporočila, ciljne skupine) na skupnem imenovalcu. Temu motivu je sledila
tudi izbira skupine, ki je sodelovala pri nastanku komunikacijske kampanje Orto kolesa. Ker
je bilo temu dejavniku zadoščeno, je skupina veliko lažje in hitreje prišla do rešitve, kar je
upravičilo tudi ekonomski aspekt projekta. Obenem pa je zaradi že omenjenega časovnega
pritiska veliko lažje dvignila osnovno raven komunikacije na nivo, kjer se snujejo »velike«
ideje.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 Analiza nastanka komunikacijske kampanje
V praktičnem delu je predstavljen nastanek komunikacijske kampanje ter opredeljen
morebiten vpliv ujemanja vrednot kreativne ekipe z vrednotami ciljne publike in vrednotami
oglaševane blagovne znamke na končni izdelek – komunikacijsko kampanjo.
Menimo, da je za nastanek uspešne komunikacijske kampanje potrebno slediti sodobnemu
modelu oglaševalskega procesa, ki se oddaljuje od klasičnega tržnega pristopa in z novimi
komunikacijskimi prijemi pripelje blagovno znamko k uporabniku kot dobremu prijatelju.
Predpostavljam torej, da je ključnega pomena za nastanek uspešnega komunikacijskega
projekta sinergija med vrednostnim oziroma identitetnim sistemom med vsemi tremi deležniki
– blagovno znamko, snovalci kreativne ideje in ciljno skupino.
Komunikacijska kampanja je zahteven in obsežen projekt, ki si prizadeva izpolniti čim več
zastavljenih ciljev, vključuje veliko število akterjev, nagovarja precej javnosti in za izvedbo
aktivnosti izbira med različnimi komunikacijskimi tehnikami in orodji. Načrtovanje
komunikacijske kampanje je podlaga za uspešnost kampanje, ker nam pomaga, da se
usmerimo na realne cilje, prepoznamo ciljno skupino, predvidimo različne situacije,
morebitne krizne ali konfliktne scenarije in se nanje ustrezno pripravimo. Na različnih ravneh
lahko vnaprej predvidimo, kaj bomo naredili, kako se bomo odzvali, ker nam med aktivnim
potekom kampanje tako načrtovanje lahko ohrani fokus. Na ta način pa nas nepredvidene
situacije ne odvrnejo od bistva. Ustrezno strateško načrtovanje komunikacijske kampanje nam
torej pomaga usmerjati kampanjo k dosegu zastavljenih ciljev. Načrtovanje po smernicah
sodobnega oglaševanja poveže in vključi oddajnika in naslovnika sporočila, nam omogoča
širši pogled ter ohranja nadzor nad vsebinskim, finančnim in časovnim potekom kampanje.
Povezovanje blagovne znamke s posamezniki se začne, ko uporabniki na zavednem ali
nezavednem nivoju začutijo povezavo z identiteto blagovne znamke. Če blagovna znamka,
kot npr. Orto, že v svojem bistvu sporoča povezovanje kot nov način komunikacije, je to
osnovna obljuba blagovne znamke, ki jo je potrebno upoštevati na vseh nivojih strategije
komuniciranja. V tretjem poglavju sem razložila, kaj je blagovna znamka po teoriji različnih
avtorjev, kako se ustvari identiteta, kako se zlije s potrošnikom, če je strateško umeščena in
kako se zgradi osebnost blagovne znamke s simboli, ki delujejo kot komunikatorji s ciljno
publiko.
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3.1.1 Opis metodologije
V raziskovalnem delu uporabljamo »študijo primera« kot vrsto kvalitativnega raziskovanja,
pri čemer uporabljamo primerjalno metodologijo. Sekundarne vire naročnika (kreativni
dokument, interna navodila oglaševalski ekipi) poglobimo in primerjamo s primarnimi viri
(intervju/vprašalnik ekipi), z namenom ugotoviti podobnosti in razlike (skladnost kazalcev).
Skozi interpretativno paradigmo tako opisujemo subjektivne kazalce identitete pri
udeležencih, predvsem njihove vrednote.
Skozi deskripcijo in induktivno sklepanje zapišemo rezultate raziskave in nadaljnja
priporočila za raziskovanje področja.

3.1.2 Opis vzorca – blagovna znamka Orto
Blagovne znamke kot simboli odlično delujejo kot komunikatorji, ko uporabnikom
omogočajo, da drugim prenesejo sporočila o sebi. Obratno so blagovne znamke kot simboli
tudi učinkovita orodja za boljše razumevanje drugih. Glede na izbiro blagovne znamke
zaznavamo druge in jim pripisujemo določene lastnosti (De Chernatony in Mcdonald 2003,
str. 132–133).
Na vpliv blagovne znamke vplivajo konkurenčne razmere na trgu izdelkov in storitev,
izkušnje uporabnikov z blagovno znamko, izpostavljenost blagovne znamke in njena
dostopnost. Pri analizi vpliva ali moči blagovne znamke izhajamo iz dejavnikov vpliva moči
»klasičnega« pojmovanja blagovne znamke. Pri tem je potrebno upoštevati razliko med
»klasičnimi« uporabniki, ki se odločajo za izdelek ali storitev, in uporabniki, ki se odločajo za
izkušnjo Orto blagovne znamke.
Atribute Orto blagovne znamke sestavljajo po raziskavi (Aragon, 2013) 37 % originalnost
(estetika, lep design, drugačnost), 28 % vrednost za denar (ugodno razmerje med kakovostjo
in ceno), 15 % priljubljenost blagovne znamke med ciljno skupino, 13 % avtentičnost
oziroma pristnost, ki odraža ključne vrednote blagovne znamke, in zadnjih 7 % predstavlja
pozitivna čustva, ki jih znamka vzbudi pri ciljni skupini kot npr. veselje, nostalgija ipd. Pri
identifikaciji z blagovno znamko Orto je večina ciljne publike opredelila Orto blagovno
znamko kot »kul« blagovno znamko, kar pomeni, da jo percipirajo kot sebi enakega vrstnika
– »kul« vrstnika. Koncept »kulskosti« je v percepciji milenijske generacije presegel svojo
historično navezavo na uporništvo, saj se uporništvo proti avtoritetam ne izkazuje več kot
središčna vrednota mladosti.
Dolgoročno uspešne so tiste blagovne znamke, ki poosebljajo vrednote in aspiracije ciljne
skupine, na katero se usmerjajo. Identiteta blagovne znamke mora biti tako usklajena z
vrednostnim sistemom in življenjskim stilom svoje ciljne skupine.
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3.1.3 Analiza stanja
Torej, imamo »kul« blagovno znamko, vemo, kakšna je njena obljuba uporabnikom in kakšen
odnos gradi z milenijsko generacijo glede na njihove specifične preference. Ne želimo jim
direktno prodajati, ampak je namen komunikacijske kampanje podati uporabnikom sporočilo,
da jih razumemo, da vidimo, kje so njihove potrebe v vsakdanjem življenju in da je blagovna
znamka ustvarjena in dela izključno v njihovo dobro. Imamo trdno materijo, ki jo želimo
manifestirati v prenasičenem oglaševalskem svetu, polnem praznih obljub. Čeprav je
komunikacijska kampanja začrtana kot primarno netržna, se je potrebno zavedati, da je v
ozadju vedno cilj – tržni uspeh.

3.1.3.1 Opredelitev problema
V fazi opredelitve izhodiščne situacije ali problema, ki ga komunikacijska kampanja rešuje
oziroma nagovarja, je pomembno, da prepoznamo problem in ga jasno opredelimo ter
raziščemo okolje našega delovanja.
Orto se kot ponudnik paketa mobilne telefonije za mlade pozicionira kot blagovna znamka, ki
svojim uporabnikom poleg najboljše izkušnje komuniciranja omogoča tudi, da so kreativni,
samostojni ter se izražajo in živijo po svoje, kar opredeljuje tudi s svojim pozicijskim
sloganom. V skladu s tem je projekt Orto kolesa zastavljen tako, da je mladim želel ustvariti
»social space«, okolje, v katerem lahko dobesedno živijo po svoje. Zahtevnost in samosvojost
ciljnega občinstva sicer narekujeta nenehno reinvencijo kreativnega potenciala blagovne
znamke Orto, ki pa vseskozi temelji na jasni in distinktivni identiteti, taktično in medijsko pa
se uvajajo novi, inventivni in nepričakovani prijemi ter prakse in s tem Orto postavljajo za
zgled učinkovite in ustvarjalne komunikacije s specifičnimi ciljnimi skupinami. Tudi s
stališča medijske potrošnje je ciljna skupina Orta zelo zahtevna, zato je nabor medijskih
kanalov vselej prilagojen zastavljenim ciljem kampanje, konkretni kreativni strategiji ter
medijskim karakteristikam.

3.1.3.2 Konkurenčno okolje in izziv
Podatki pridobljeni v analizi okolja so ključni dejavnik pri zasnovi uspešne komunikacijske
strategije. Kot navaja Sraka (2009, str. 96): »So verodostojno izhodišče za določitev pravih
ciljev, izbiro relevantnih ciljnih javnosti, oblikovanje sporočil, ki jih bodo predstavniki ciljnih
skupin slišali in videli, izbiro učinkovite strategije, komunikacijskih kanalov in sredstev.«
Si.mobil je bil vse od uvedbe paketa Orto v letu 2002 dolga leta edini operater, ki je ponujal
storitve mobilne telefonije, prilagojene potrebam segmenta mladih potrošnikov (med 15. in
30. letom). Konkurenca v ta segment aktivno ni posegla vse do leta 2008, ko je Mobitel na
tržišče lansiral paket Itak. Tušmobil kot drugi konkurent pa je svoje aktivnosti v segmentu
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mladih občutno povečal v letu 2011, ko je lansiral konkurenčno ponudbo za mlade Mingl in
komunikacijsko preplavil trg. Boj za lojalnost potrošnikov je tako v zadnjih letih dosegel
vrhunec.
Poleg vstopa novih konkurentov v segment mladih uporabnikov pa zadnje desetletje (v
primerjavi z začetki v l. 2002) zaznamujejo predvsem spremenjene komunikacijske navade
mladih potrošnikov.
Mobilni telefon je v zadnjih letih postal središčni materialni artefakt v življenju mladostnikov
(Aragon, 2010). Kot je navedeno iz raziskave Aragon v zborniku Effie finalistov (2013, str.
42): »Milenijska oz. generacija Y si skorajda ne more predstavljati, kako bi vzpostavljanje
medčloveških odnosov, vzdrževanje prijateljskih in drugih socialnih mrež ter ne nazadnje
organizacija vsakdanjega življenja potekali brez mobilnega telefona. Mobilni telefon je v
celoti integrirala v svoja življenja in svoje vsakodnevne prakse. Postal je multifunkcijska
naprava, ki združuje vse pomembne aspekte življenja mladih. Poleg multifunkcijskosti
mobilnega telefona spremenjen način uporabe mobilne telefonije nakazuje tudi širitev
uporabe interneta s stacionarnih računalnikov na mobilne naprave (izboljšave in nadgradnje
omrežij za prenos podatkov) kot tudi razmah družabnih omrežij. Skozi uporabo mobilnega
telefona je generacija Y nenehno digitalno omrežena.
V segmentu mladih pa se ne bijejo le cenovne bitke, saj v ospredje vse bolj prihajata tudi
dodana vrednost ponudbe in odnos z uporabnikom. Za Orto je pomembno, da vzpostavi
močno vpletenost pripadnikov ciljne skupine z blagovno znamko in zgradi trajen odnos.
Milenijska generacija je namreč potrošniško izjemno izobražena in informirana. Preproste
marketinške obljube in triki enostavno ne delujejo več.«
Prav preko močnega stika s ciljno skupino oz. z na novo vzpostavljeno identifikacijo in
povišanjem vpletenosti v blagovno znamko se je zajezil padec tržnega deleža, preference in
lojalnosti Si.mobilu na segmentu mladih. Zastavljena naloga je bila vse prej kot lahka, na
delček le-te pa je pozitivno vplival tudi projekt Orto kolesa, ki ga bomo podrobneje
predstavili v nadaljevanju.

3.1.4 Kratek povzetek (angl. brief)
»Dober brief je, ko si navdušen za delo,« pravi Nick Worthington, kreativni direktor iz
novozelandske agencije BBDO, eden večkrat nagrajenih in svetovno znanih kreativcev.
Dober dokument (angl. brief) temelji na tako dobrih izhodiščih, da ideje kar prekipevajo že ob
branju le-tega in inspiracije prihajajo od vsakega vpletenega v procesu snovanja
komunikacijske kampanje. Da pa lahko naredimo res dober dokument (angl. brief), je
pomembno, da se razstavi celotno strategijo na pradelčke, vse do njene esence (Langwost
2004, str. 10).
Naše delo se je začelo brez kratkega povzetka (angl. brief) naročnika, kar je pomenilo, da je
bila celotna skupina ljudi, vpletenih v proces nastajanja kampanje, do temeljev seznanjena z
blagovno znamko in poistovetena s ciljnimi uporabniki. Če oglaševalska agencija od
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naročnika, ni prejela agencijskega dokumenta (angl. brief), to torej pomeni, da se je naloge
lotila samoiniciativno, ker je verjela v moč idej, prepoznala potencial svoje ekipe in je lahko z
gotovostjo predvidela doseg ter učinek komunikacijske kampanje pri ciljni skupini. Da pa se
ideje lahko začnejo rojevati, je pomembno, da ključni ljudje v agenciji pripravijo dokument
(angl. brief), ki tako navduši ekipo, da se iskrijo prave ideje. Ključna vprašanja, na katera je
potrebno pri pisanju dokumenta (angl. brief) odgovoriti, navajamo spodaj, in na podlagi teh
odgovorov nastane najprej oglaševalski dokument (angl. brief). Iz zožanega oglaševalskega
dokumenta (angl. brief) pa vodja projektov s pomočjo kreativnega direktorja sestavi kreativni
dokument (angl. brief), ki je tako osnova za začetek dela v kreativnem procesu nastajanja
komunikacije kampanje.
V primeru, da je popoln oglaševalski dokument (angl. brief) prišel s strani naročnika oziroma
podjetja, ki želi izvesti določeno komunikacijsko aktivnost s pomočjo oglaševalske agencije,
predstavi projektni vodja agencije oglaševalski dokument (angl. brief) ekipi, ki sodeluje na
projektu, in sam ali s pomočjo vodilnega kreativnega kadra sestavi kreativni dokument (angl.
brief), ki je ključen za začetek procesa dela kreativne ekipe na projektu. Pri nastanku
komunikacijske kampanje Orto kolesa ni bilo pobude s strani oglaševalca, zato je ta del
opravil vodja projektov v agenciji in s pomočjo kreativne direktorice pripravil izčrpnejši
kreativni dokument (angl. brief). Nastal je dokument, ki ga prikazujemo spodaj na sliki 8.
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Slika 8: Kreativni dokument (angl. brief) za nastanek komunikacijske kampanje Orto kolesa.
Dober kreativni dokument (angl. brief) dvigne strateško usmerjenost na višjo energijsko
stopnjo, kjer je v središču močno skoncentrirano strateško sporočilo z jasno definirano
obljubo ciljni publiki. Prvo soočenje s kreativnim povzetkom deluje na racionalnem nivoju
skupine ustvarjalcev, vendar je poznejša interpretacija, ki spodbudi kreativni proces ter
pripelje do zamisli. Kot pravi oblikovalec in ilustrator Xavi Gracia: »Kreativni brief je kot
gosenica, brez gosenice ni metulja.« (Langwost 2004, str. 123). Kreativni dokument (angl.
brief) poskrbi za jasne usmeritve, navdihe kreativno ekipo in na koncu ovrednoti, ali je
kreativna ideja dosegla ali celo presegla strateške cilje komunikacijske kampanje.
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3.1.5 Komunikacijska strategija
Komunikacijska strategija opredeljuje:
Komu bomo namenili sporočilo. Pri projektu Orto kolesa smo se osredotočili na mlade med
15. in 30. letom starosti, ki so v prvi vrsti Orto uporabniki, vendar so obenem tudi ekološko
ozaveščeni in avto ali javni prevoz raje zamenjajo za vihravo vožnjo s prenovljenim kolesom.
Uporabnikom, ki si svojega življenja ne morejo predstavljati brez hitrega interneta in dobre
mobilne naprave.
Kaj bomo sporočali? Ključno sporočilo komunikacijske kampanje je bilo mladim povedati, da
jim bo Orto to pomlad pomagal biti v trendu. Sporočilo, ki je posredovano uporabnikom,
izhaja iz primarne dejavnosti blagovne znamke: Živi odfurano! Orto podarja odštekane
mobilne naprave brez vezave.
Katere učinke in kdaj jih lahko pričakujemo s strani uporabnikov, smo definirali znotraj
komunikacijskih ciljev projekta.

3.1.5.1 Komunikacijski cilji
Pred začetkom komunikacijske kampanje si na projektu zastavimo cilje, ki jih mora
komunikacija doseči. V pomanjkanju kakovostnih raziskav uporabnikov se jih pogosto
opredeli okvirno in posplošeno, morali pa bi biti ovrednoteni številčno in jasno opredeljeni,
pojasnjuje Jančič (Jančič in Žabkar 2013, str. 79–80). Postavljanje ciljev si lahko
predstavljamo s pomočjo piramide komunikacijskih učinkov, ki se postavlja od spodaj
navzgor (slika 9). Seveda so spodnje ravni lažje in bolj množično dosežene, zgornje pa je
težje doseči, zato tudi upadajo odstotki uporabnikov. Če ne gre za nov izdelek, je potrebno
najprej ugotoviti, kje se naj tej piramidi učinkov nahaja večina naše ciljne skupine in kakšen
je naš cilj – do kod mora priti. Na podlagi tega postavimo in definiramo nove cilje
komuniciranja. Znotraj projekta so zato nastavljeni cilji:
- graditi oziroma okrepiti pozicijo blagovne znamke Orto, Živi po svoje.,
- ustvariti »social space« med mladimi,
- sprožiti WOM (angl. word of mouth) efekt in
- aktivno vplesti ciljno skupino.
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Slika 9: Piramida komunikacijski učinkov na projektu Orto kolesa. (Prirejeno po Jančič in
Žabkar 2013, str. 224).
Iz zastavljenih ciljev je razvidno, da se ciljna skupina zaveda obstoja blagovne znamke, da pa
je namen komunikacije dvigniti ciljno publiko v drugo polje in višje navzgor po piramidi
komunikacijskih učinkov.
Uporabniki gledajo na blagovne znamke kot na simbolično vsebino, s katero sporočajo nekaj
sebi ali drugim. Torej je simbolična vsebina blagovne znamke tista, ki zaznamuje osebnost
blagovne znamke in je vsota emocionalnih dodanih vrednosti tista, ki jih izdelek nosi poleg
svoje naravne kvalitete in očitnega funkcionalnega namena (De Chernatony in Mcdonald
2003, str. 130).
Zastavljeni cilji so dogovor med naročnikom in kreativnimi snovalci komunikacije ter
nakazujejo smer aktivnosti, ki jih zasleduje komunikacijska kampanja. Vendar so tovrstni cilji
precej neoprijemljivi in težje preverljivi, zato je veliko bolje, če lahko komunikacijske cilje
postavimo po znani formuli SMART (angl. Specific, Measurable, Achievable, Relevant,
Timely), ki nas usmerja k postaviti ciljev, ki so določeni, merljivi, izvedljivi, ustrezni in
časovno opredeljivi.
Komunikacijski cilji so za praktično izvedbo še vedno preobsežni, zato smo jih razdrobili v
izvedbene komunikacijske cilje, ki so lažje merljivi. Seveda pa pri postavitvi merljivih
komunikacijskih ciljev izhajamo iz osnovnih splošnih ciljev, kjer želimo doseči večjo
naklonjenost, obveščenost in spremeniti vedenje ciljne skupine.
Cilji za doseganje naklonjenosti in razumevanja:
- Povečati število sledilcev na Orto Facebook spletni strani za 1,5 odstotne točke.
- Povečati delež pozitivnih objav na Orto Facebook spletni strani za 3 odstotne točke.
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- Povečati obveščenost sledilcev za 50 odstotnih točk.
Cilj za doseganje razumevanja in aktivnosti ciljne skupine – želeno ravnanje:
- Doseči vsaj 200 vabil v Facebook aplikacijo.
- Doseči vsaj 2000 aktivnih uporabnikov Facebook aplikacije.
- Doseči vsaj 3500 ogledov spletnega mesta s stopnjo zavrnitve pod 30 odstotki.
- Doseči vsaj 1000 ogledov videa na Youtube kanalu.
Na podlagi zastavljenih ciljev smo izvedli začetno raziskovanje (usmerjeni intervjuji, analiza
internih analitičnih poročil ter javno dostopnih gradiv), da bi dosegli kar najbolj korektno
izhodiščno stanje in konkretiziran vsak cilj.

3.1.6 Ciljna publika Orto
Izkušnje iz dobre komunikacijske prakse kažejo, da je uspešnost kampanj zelo odvisna od
prave in natančne segmentacije ciljne javnosti.
Strateška ciljna skupina blagovne znamke Orto so mladi, (stari med 15 in 30 let), ki jih
imenujemo – Y oziroma milenijska generacija. Gre za t. i. »google« generacijo, ki jo
opredeljuje predvsem vpetost v svet informacijske tehnologije (nenehna omreženost preko
uporabe najrazličnejših vrst zabavne elektronike). Za generacijo Y je značilno usmerjanje v
lasten mikrokozmos in pragmatizem v zanimanju za družbene tematike (zanimanje za tiste
teme, ki mlade zadevajo tukaj in zdaj). Mladi želijo reševati tiste praktične probleme, ki so
povezani z njihovimi življenjskimi usmeritvami in priložnostmi. Ne zanima jih družbeni
idealizem, zato pa se toliko bolj posvečajo svoji karierni uspešnosti, zasebnosti in odnosom
(Ule, 2008).
Eden izmed ključnih upravljavcev njihove zasebnosti je njihov mobilni telefon. Uporaba
mobilnega telefona jim pomeni zabavo, kratkočasenje, nenehno informiranost in predvsem
nenehno digitalno omreženost – neprestan stik s prijatelji. Uživajo v brskanju po spletu,
socialnih omrežjih in uporabi najrazličnejših zabavnih aplikacij (Aragon, 2011).
S komunikacijskega vidika predstavlja milenijska generacija za upravljavce blagovnih znamk
prav poseben izziv. Z oglasi sobiva pravzaprav že od rojstva, informacijsko opolnomočena
generacija (preko nenehne digitalne omreženosti) je zato za snovalce komunikacijskih
kampanj težje »ulovljiva« kot generacije mladih pred njo, saj ne »kupi« vsega. Zaradi
specifike generacije Y je bilo nujno potrebno spremeniti strategijo nagovarjanja ciljne
publike. Če je v 90. zadostovala le obljuba, da je določena blagovna znamka »kul«, zabavna
in v koraku s časom, da so jo mladi vzeli za svojo, desetletje pozneje to ni več tako. Seveda
milenijska generacija mladih še vedno posega po »kul«, blagovnih znamkah (kot so že
generacije pred njimi), vendar pa so znamke, ki svojo »kul«, pozicijo izražajo le na
deklarativnem nivoju, prezrte. »Kul«, pozicija mora biti inherentno vgrajena v znamko, zanjo
se je potrebno truditi tudi na celostni ravni delovanja znamke. Kot ugotavljajo Van den Bergh
et al. (2011): »Popolnoma 'nekul' je zgolj razglašati, da si 'kul'.«
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Samo poznavanje ciljne publike, njenih psiho-demografskih lastnosti zadosti klasičnemu
pristopu do ustvarjanja komunikacijske kampanje. Pri sledenju sodobnemu oglaševalskemu
pristopu k procesu nastanka komunikacijske kampanje pa je ključno, da se blagovna znamka
identificira s ciljno publiko in obratno. Torej, da je identiteta blagovne znamke, ki komunicira
skozi različne kanale s uporabnikom v večji meri enaka kot identiteta uporabnika. Blagovna
znamka Orto ima močan simbolni pomen, ki je jasno komuniciran v javnosti preko
oglaševanja. Ohranja konsistentnost v podajanju sporočil, kljub vedno večji potrebi po
prilagajanju spremembam na trgu. Ker ostaja zvesta svojemu bistvu, lahko doseže, da ima
pomen in vpliv na uporabnika. Kar pa je bistveno pri snovanju komunikacijskih sporočil, saj
lahko zaradi tega predvidimo vpliv na uporabnikovo vedenje in odločitev za aktivacijo.

3.1.6.1 Primerjava identitete članov kreativne ekipe in ciljne publike
Razumevanje ciljne skupine v kreativnem procesu snovanja komunikacijske kampanje je zelo
pomembno, predvsem pa je kreativni proces učinkovitejši, če je med kreativno ekipo in ciljno
skupino določena skladnost, kar prikazujemo v spodnji preglednici 5. Ožjo skupino kreativne
ekipe, ki je snovala komunikacijsko kampanjo Orto kolesa, je vodila kreativna direktorica z
mednarodnimi izkušnjami na področju oglaševalskih komunikacijskih kampanij. Ključno
vlogo v idejnem procesu sta odigrala umetniški direktor s 15-letnimi izkušnjami in nadarjena
tekstopiska s poglobljenim razumevanjem delovanja družbenih omrežij. Za razumevanje
povezave med primarno kreativno ekipo in tipičnim predstavnikom ciljne publike smo izvedli
enostavne intervjuje s tremi člani ekipe – kreativno direktorico, art direktorjem in tekstopisko.
Vprašanja so se navezovala na demografske in psihografske lastnosti posameznikov, ki smo
jih združili v presečno množico glede na ponavljajoče značilnosti. Intervjuji so potekali v
sproščenem okolju s tem, da se udeleženci intervjujev na pogovor niso vnaprej pripravljali.
Skozi intervju smo udeležence vodili na podlagi vnaprej pripravljenih vprašanj, ki smo jih
sestavili glede na obstoječe podatke o ciljni publiki in blagovni znamki.
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Preglednica 5: Primerjava psiho-demografskih lastnosti kreativne ekipe in lastnosti ciljne
publike (Zapiski intervjuja Vilar, 2015 in Aragon raziskava Aragon, 2011).
Psiho-demografske lastnosti

Člani kreativne ekipe

Starost
Življenjski cikel
Izobrazba
Življenjski slog

22–35
V paru, v paru z otroki
Srednja šola, univerza
Druženje
s
prijatelji/partnerjem,
ustvarjalnost, prosti čas
preživet v naravi, potovanja,
poslušanje
glasbe
in
obiskovanje
koncertov,
spremljanje
novosti
in
trendov
na
področju
interesnih
dejavnosti,
obiskovanje
različnih
kulturnih dogodkov.
Ljubezen,
odnosi,
delo, Družina,
prijateljstvo,
osebnostna rast, uživanje, ljubezen, uživanje, iskrenost,
prijatelji
šola, delo

Vrednote

Tipični predstavniki ciljne
publike
15–30
Samski, v paru
Srednja šola, univerza
Druženje, intimnost, iskanje
sproščenosti,
poslušanje
glasbe,
obiskovanje
glasbenih dogodkov, šola ali
prva zaposlitev, biti drugačen
– edinstvenost, moda.

Ugotovili smo, da se značilnosti kreativne ekipe in ciljne publike v veliki večini ujemajo. Po
prvem parametru, kjer se opredeljuje starost, je večja razlika, saj je starost kreativne ekipe v
povprečju višja od starosti povprečnega tipičnega uporabnika, vendar se v pomembnejših
parametrih, kot so življenjski slog, vrednote in osebnostne lastnosti v večini odgovori
intervjuvancev ujemajo z odgovori ciljne publike. Iz tega sklepam, da je postavljena začetna
teza, da je za ustvarjanje kreativne komunikacije pomembno, da so identitete vključenih
skupin v večji meri enake. Če se ujemajo psiho-demografske lastnosti kreativne ekipe in
ciljne skupine, lahko z gotovostjo trdimo, da so sporočila v komunikacijski kampanji hitreje
pridobljena in bolje razumljena pri nagovorjeni javnosti. Kljub temu pa je za nastanek
uspešnih komunikacijskih sporočil po našem mnenju potrebno pogledati tudi ujemanje
identitete blagovne znamke z identiteto snovalcev le-teh, kar prikazujemo v spodnji
preglednici 6.
Vrednote blagovne znamke odsevajo, kaj ljudje čutijo do znamke in ne toliko, kaj mislijo, da
znamka je ali naredi (Keller v Ouwersloot 2001, 9). Simbolična uporaba znamke je mogoča,
ker ji ljudje pogosto pripišejo človeške lastnosti, da bi osmislili družbene kroge, v katerih se
gibljejo, in da bi dodali pomen lastni eksistenci. Nagibajo se k blagovnim znamkam, ki se
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prilegajo njihovim življenjskim stilom ali pa pripomorejo k izražanju njihove osebnosti in/ali
jim bodo dale pravi občutek pri uporabi (De Chernatony in Mcdonald 2003, str. 131).
Preglednica 6: Ujemanje vrednot ciljne skupine, blagovne znamke in vrednot članov kreativne
ekipe (Zapiski intervjuja Vilar, 2015 in Aragon raziskava Aragon, 2011).
Vrednote tipičnega predstavnika
ciljne skupine
Prijateljstvo/odnosi/ljubezen
Uživanje

Vrednote članov kreativne
ekipe
Ljubezenski odnos/družina
Delo/izobraževanje

Družina
Izobraževanje/šola/delo

Osebna rast
Prijatelji/uživanje

Vrednote
blagovne
znamke
Povezovanje
Lucidnost,
ironična
distanca
Zabava/ustvarjalnost
Duhovitost, veselje

Pri pregledu vrednot ciljne publike in vrednot članov kreativne ekipe je jasno, da gre v veliki
meri za popolno ujemanje, razlike so v pomembnosti določenih vrednot.
Tako tipični predstavniki ciljne skupine na drugo mesto po pomembnosti uvrščajo uživanje,
kot je zabava, druženje, obiskovanje glasbenih dogodkov, športne aktivnosti ipd., ki je po
pomembnosti vrednot pri članih kreativne skupine na zadnjem mestu, vendar se vseeno
uvršča na seznam zelo pomembnih vrednot. Pri članih kreativne ekipe izstopa vrednota
osebna rast, ki je na seznamu ciljne skupine nismo zasledili, vendar to lahko povezujemo s
povprečno višjo starostjo kreativne skupine, obenem pa se navezuje na vrednoto lucidnost
blagovne znamke. Najpomembnejše vrednote blagovne znamke na prvi pogled odstopajo od
razvidnega soglasja med vrednotami ciljne skupine in kreativne ekipe, vendar če jih
podrobneje pogledamo, najdemo povezovalne elemente. Tako je na prvem mestu vrednota
povezovanje, ki je bistveni element vrednot, kot so odnos, ljubezen, družina, prijatelji,
uživanje. Torej lahko sklepamo, da se je zaradi skladnosti vrednot vseh treh skupin razvila
močna čustvena navezanost med preiskovanimi deležniki, zaradi prepoznanja čustvenih
koristi znotraj vsakega preiskovanega deležnika.
Če teorija poudarja, da blagovna znamka nima nikakršne objektivne eksistence in je zgolj
zbirka percepcij v umu potrošnika, samo ujemanje identitetnih sistemov deležnikov ne
zagotavlja uspešnosti projekta. Zato menimo, da je za končni uspeh komunikacijskega
sporočila pomemben tudi ton komuniciranja, način uporabe vizualnega jezika, izbor
komunikacijskih kanalov in relevantnost kreativne ideje.

3.1.7 Kreativna ideja
Oglaševalna kreativnost je namenska, ciljno usmerjena, ki do neke mere omejuje svobodo
izražanja in s tem daje večjo vrednost delom in ustvarjalcem »veliki idej« z dosežki, ki jih
nagradi stroka in ne nazadnje učinkovitost. Kot navaja Jančič (Jančič in Žabnikar 2013, 265),
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je tisto, kar odloča med običajno in veliko idejo, tako imenovani »kreativni zasuk«, ki
namesto pričakovanega ponudi nenavadno, a še bolj učinkovito rešitev. Seveda pa tudi vsaka
kreativnost še ni sama po sebi odlična. Kreativni koncept združuje dve sporočili:
- Orto podarja »odštekana« unikatno predelana stara kolesa.
- Pozicijski slogan blagovne znamke: Živi po svoje!
Z združenjem bistvenega pomena teh dveh sporočil je nastal slogan komunikacijske
kampanje: »Živi odfurano!«
Vsaka odlična kreativna ideja ima v ozadju zgodbo, ki jo v klasičnem oglaševanju običajno
podjetja ali blagovne znamke povedo v televizijskem oglasu. Ker pa Orto kolesa niso klasičen
oglaševalski projekt, je bila zgodba v ozadju posebna in zelo resnična.
V sodelovanju z mladimi slovenskimi umetniki smo unikatno predelali 20 rabljenih koles, ki
so postali umetniška dela, vsak s svojim karakterjem in karakterju pripadajočo zgodbo. Starim
kolesom je Orto vdihnil novo življenje in v skladu z identiteto blagovne znamke je vsako
življenje posebno in nenavadno na svoj način. Kolesa smo mladim podelili prek različnih
komunikacijskih kanalov pod krovnim sloganom blagovne znamke Orto – Živi odfurano!
Kreativna ideja komunikacijske kampanje Orto kolesa skozi kriterije, ki jih definirata Smith
in Xiaojing v (Smith in Xiaojing, 2004, 1 – 2 (4), str. 34).
Prvemu kriteriju enkratna novost in relevantnost je bil v kampanji zadoščeno, saj je bila
akcija Orto kolesa umeščena v aktualen čas in kontekst – pomlad. Spomladi se hormoni
prebudijo in druženje se prestavi v naravo, mladi pa začutijo potrebo po še večji neodvisnosti
in mobilnosti. Prva relevantnost je v odnosu oglas – uporabnik, ki opisuje smiselno
povezanost med dražljajem in uporabnikovim miselnim vzorcem. Druga pa je v odnosu
znamka – uporabnik, ki govori o relevantnosti sporočila za ugoden položaj znamke, na kar
kampanja odgovarja z najbolj »odštekanimi pripomočki« – Orto kolesi, s katerimi mlade
preseneti, jih vplete v blagovno znamko in se jim približa. Kot drugi kriterij omenjata
moralen pristop k ideji in empatijo. Gre za način pristopa k ideji, ki je stvar vrednotne
usmerjenosti ustvarjalca oziroma skupine ustvarjalcev in njihovo sposobnost vživetja v druge.
Kot zadnji kriterij in najverjetneje najpomembnejši pa je sinteza med kreativnostjo in
učinkovitostjo. Tukaj gre za učinkovitost doseganja ali celo preseganja zastavljenih
komunikacijskih ciljev, ko je velika ideja lahko učinkovita oziroma popolnoma neuporabna
skozi kriterij učinkovitosti. Kar je kampanja Orto kolesa s tem, da je v večini nastavljenih
parametrov presegla nastavljene cilje komunikacijske kampanje ter za svojo kreativnost in
učinkovitost prejela nagrade strokovne javnosti.
Za uspeh kampanje je odločilnega pomena oblikovanje sporočil, ki morajo ustrezno
informirati ciljno skupino, jo pritegniti in aktivirati. Sporočila naj bi bila pozitivno usmerjena,
vendar realna, spodbujala naj bi pozitivna čustva, predvsem pa naj bi krepila občutek pri
posamezniku, da je zmožen delovati ali celo reševati probleme.
Sporočil v komunikacijski kampanji Orto kolesa je več in so hierarhično razvrščena. Krovno
sporočilo v kampanji Orto kolesa je: »Živi odfurano!«, oblikovanih pa je bilo tudi več
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sekundarnih sporočil, ki so dopolnjevala in bolj natančno razlagala sporočilo kampanje.
Sekundarna sporočila so bila predvsem povezana z vsebinskimi cilji na posameznih
komunikacijskih orodjih ali v posameznih časovnih obdobjih kampanje. V začetni fazi
projekta so primarno sporočilo kampanje dopolnjevala sporočila, ki so pojasnjevala namen
kampanje bolj jasno in spodbujala udeležbo pri prejemniku sporočila s sekundarnim
sporočilom: »Odkleni Orto kolo!« Sporočila smo prilagodili komunikacijskim kanalom pod
sloganom: »Živi odfurano!«, na pristajalni strani in Facebook aplikaciji smo krovno sporočilo
podpisali z »Odpelji Orto kolo!« Za potrebe različnih komunikacijskih kanalov smo sporočila
deloma spremenili z verbalnimi ali vizualnimi elementi.

3.1.7.1 Komunikacijski kanali glede na stične točke ciljne skupine s
storitvijo
Če primerjamo klasično in integrirano usmeritev načinov delovanja komuniciranja, lahko
trdimo, da so komunikacijski kanali pri projektu Orto kolesa zastavljeni tako, da težijo k
odnosom med vrstniki, kulturo in k oblikovanju močnejšega odnosa uporabnikov do blagovne
znamke Orto. Na projektu so bila zastavljena in realizirana različna orodja integriranega
spleta komuniciranja, kar predstavljamo v spodnji preglednici 7.
Preglednica 7: Komunikacijski kanali in vpliv izbranih orodij na ciljno publiko.
Komunikacijski kanali

Vpliv na ciljno skupino

Pristajalna spletna stran

Zagotovi informacijo, gradi zaupanje v
blagovno znamko, mehka prodaja, učinek
zagotovi z ustreznostjo, povezuje ciklično.

Interaktivna Facebook aplikacija

Vzpostavi dialog, pobudo daje prejemnik,
gradi zadovoljstvo.

Elektronska pošta

Teži k odnosom, selektivno komunicira,
zagotovi informacijo, mehka prodaja.

Kratek film o nastajanju koles

Gradi zadovoljstvo, gradi zaupanje v
blagovno znamko, zagotovi informacijo,
učinek zagotovi z ustreznostjo.

Twitter »tekma«

Vzpostavi dialog, selektivno komuniciranje,
pobudo daje prejemnik, usmerjeno k
odnosom, gradi zadovoljstvo.

se nadaljuje
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nadaljevanje
Komunikacijski kanali

Vpliv na ciljno skupino

Blogi

Učinek zagotovi z ustreznostjo,
samopostrežba informacij, defenzivno,
usmerjeno k odnosom.

Promocije

Zgradi zaupanje v znamko, dialog, teži k
odnosom, k oblikovanju odnosov, mehka
prodaja.

Izbira komunikacijskih kanalov vsekakor ni naključna, saj nam dobro izbrani komunikacijski
kanali hitreje in bolj jasno pripeljejo sporočila do prejemnikov. Pri načrtovanju
najučinkovitejših komunikacijskih kanalov smo upoštevali komunikacijske značilnosti ciljne
skupine in naravo sporočil.
V interaktivni aplikaciji na družbenem omrežju Facebook so uporabniki lahko prek zabavne
igre odklepanja virtualne ključavnice pridobili možnost za sodelovanje v žrebu za pravo Orto
kolo. Na družbenem omrežju Twitter so sodelovali tako, da so sporočili, zakaj bi se ujeli z
izbranim kolesom. Poleg tega pa se je glas o nenavadnih unikatnih kolesih razširil tudi s
pomočjo dveh vodilnih slovenskih blogerjev in kratkim dokumentarnim filmom o nastanku
koles. Kot podporni kanal je bila izvedena gverilska akcija, kjer so promotorji na mestih
zadrževanja mladih, v urbanih središčih in okolicah šol, na kolesarske sedeže postavljali
pokrivala za zaščito pred dežjem z oznamčenimi sporočili.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO

Glavna prednost izbrane projektne skupine je, da zelo dobro pozna blagovno znamko Orto,
njeno ciljno skupino ter strateške usmeritve in cilje naročnika, ter da je k snovanju kampanje
pristopila z vso srčnostjo in navdušenostjo do izvedbe odličnega projekta. Ekipa je v
začetnem procesu snovanja ideje obsegala kreativnega direktorja, art direktorja, upravljavca
družbenih medijev, tekstopisca in direktorja projektov. Ideja je nastala po urah vihranja
možganov, kjer je iz jasne potrebe ciljne skupine po retro ekološkem prevoznem sredstvu
nastala ideja o predelavi starih koles. Ker pa lahko kolo tako kot prenosi telefon imenujemo
mobilna naprava, je nastal zasuk v glavnem sporočilu kampanje, ki lepo poveže dejavnost
naročnika z glavnim želenim predmetom komunikacijske kampanje.
Projekt je sledil teoretskemu pristopu sodobnega oglaševanja in skozi digitalne medije, ki
spreminjajo naravo klasičnega oglaševalskega pristopa stopil v dialog s svojo ciljno skupino.
Skozi netržni marketinški nastop je pridobil nove uporabnike in navezal trdnejšo vez z
obstoječimi uporabniki. Že lojalnim uporabnikom pa je potrdil njihovo identifikacijo z
blagovno znamko.

4.1 Pristajalna spletna stran
Interakcijo med ciljno publiko in znamko dosežemo s pomočjo kreativno izbranih tržno
komunikacijskih orodij. Osnovni komunikacijski kanal kampanje in središče vseh informacij
ter dogajanja je bila pristajalna spletna stran kampanje (slika 10), ki je bila postavljena v samo
jedro celotnega spletnega mesta Orto.si. Pristajalna spletna stran je bila načrtovana tako, da se
je k njej stekala vsa komunikacija in poti uporabnikov ter obratno, bila je odskočna deska za
vse kanale komuniciranja in povezovanja s ciljno publiko.
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Slika 10: Pristajalna spletna stran Orto Živi odfurano. (Orto kolesa. V orto.si/kolesa
[dostopno na daljavo] Si.mobil, 2012).
Spletno mesto je v obdobju kampanje obiskalo 11.258 unikatnih obiskovalcev, kar je 27 %
vseh obiskovalcev spletnega mesta v tem obdobju. Na strani so se zadržali v povprečju 3
minute in si v povprečju ogledali 4,2 notranje strani spletnega mesta orto.si/kolesa. Novih
obiskovalcev je kampanja brez plačanega oglaševanja prinesla 64 %.

Slika 11: Obisk spletnega mesta orto.si/kolesa (Orto kolesa. V Google Analize [dostopno na
daljavo], Google Analize 2012).
Facebook aplikacija Orto kolesa je generirala 21 % vseh obiskov na spletni strani
orto.si/kolesa in predstavlja največji del strani, s katerih je bil ustvarjen usmerjen obisk.
Zanimivo je, da se je glas o Orto kolesih tako razširil med ciljno skupino, da je kar 23 %
obiskov prišlo na pristajalno stran preko direktnega iskanja v brskalnikih.
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Vir obiskov
12%

4%

Elektronska pošta

13%

Direktni obiski
Obiski iz navedenih strani

23%

Obiski iz simobi.si
23%

Obiski iz Facebook strani
Obiski iz iskalnikov
Obiski iz kampanje

21%
4%

Slika 12: Vir obiskov na spletno mesto orto.si/kolesa (Orto kolesa. V Google Analize
[dostopno na daljavo], Google Analize 2012).

4.2 Interaktivna aplikacija na družbenem omrežju Facebook
V interaktivni aplikaciji Orto kolesa (slika 13), na družbenem omrežju Facebook, se je
uporabnik potegoval za svoje najljubše kolo. Ob vstopu v aplikacijo je imel seznam s
fotografijami vseh koles, ki so bila na voljo. S klikom na posamezno kolo se je odprla
podstran s podrobnostmi posameznega kolesa, kjer je bilo na voljo več detajlnih fotografij, ki
so vzbudile navdušenje in željo za posedovanjem točno določenega kolesa. Vsako predelano
kolo je imelo svoje ime in kratko zgodbo o nastanku in njegovi osebnosti, ki je predmet
poželenja še bolj približala osebnosti posameznika. Tako se je med kolesi znašlo kolo z
imenom Povodni, ki je nastalo pod navdihom Prešernovega Povodnega moža in je bilo temu
primerno tudi oblikovno dodelavno z vzorcem lusk po ohišju in s kot trava zelenimi visečimi
vrvicami na ročajih kolesarskega krmila. Vsako kolo je imelo svojo zgodbo, svoj videz in je
nagovarjalo različne osebnosti posameznikov znotraj ciljne skupine. Na podstrani s
podrobnostmi je uporabnik lahko našel tudi funkcionalnosti, kot so Facebook všeček in
Facebook deljenje. S klikom na »odkleni kolo« je uporabnik prišel na okno z igro, v kateri je
moral poiskati štirimestno številko, ki je odklenila ključavnico na izbranem kolesu. Da smo
brez oglaševanja dosegli večjo množico uporabnikov, je vsak igralec imel na voljo pet
poskusov; dodatne tri poskuse pa je dobil, če je v aplikacijo povabil svoje Facebook prijatelje.
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Slika 13: Interaktivna aplikacija na družbenem omrežju Facebook (Orto kolesa. V Facebook
[dostopno na daljavo]. Facebook, 2012).
V času trajanja kampanje je v aplikacijo vstopilo 5.931 uporabnikov, ki so odklenili 16.471
koles s 107.110 poskusi. Skozi aplikacijo je Orto Facebook skupnost pridobila 4.046 novih
sledilcev, kar je 16 % vseh sledilcev. Tako visoka številka dokazuje, kako pomembna je
relevantnost in jasnost sporočila kampanje.
Facebook objave in Facebook aplikacija Orto kolesa so skupaj ustvarili skoraj enako količino
obiska kot sama pristajalna stran akcije, kar je skupaj 2.353 unikatnih obiskovalcev kampanje
Orto kolesa, ki so bili skozi celotno kampanjo tudi najbolj vpleteni v samo komunikacijo z
blagovno znamko Orto. Kot se lepo vidi iz tabele 7, so Facebook objave ustvarile tudi najvišji
odstotek novih obiskov kampanje, kar pomeni, da je ciljna skupina kampanjo ne samo opazila
na Facebook kanalu, temveč se je tudi aktivno vpletla, zaradi všečnosti in razumljivosti
sporočila.
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Preglednica 8: Vir obiskov na družabnem omrežju Facebook (Orto kolesa. V Google Analize
[dostopno na daljavo], Google Analize 2012).
Obiski
(število)

Povprečen
čas na strani
(h:min:s)

Stopnja obiska
ene strani (%)

Ogledi strani na
obiskovalca
(ogled strani)

Odstotek novih
obiskovalcev
(%)

Facebook
objave

1.192

0:02:58

29,5 %

4.35

61,1 %

Facebook
aplikacija

1.161

0:03:49

34,3 %

4.25

35,6 %

4.3 Interaktivna akcija na družbenem omrežju Twitter
Družbeno omrežje Twitter je kampanja izkoristila za dodaten promocijski kanal in
navezovanje stika s točno določenim, malo starejšim segmentom ciljne skupine. Temu
primerno je komunikacija vzpostavila tudi ton in način komunikacije ter izbrala kolo s
posebno zgodbo. Orto kolo Policaj je bilo kolo, pri katerem je bila največja verjetnost, da jo
bodo uporabniki družbenega omrežja Twitter vzeli za svojega in da bo razvil svoj potencial za
večsmerno komunikacijo med uporabniki tega specifičnega družbenega omrežja.

Slika 14: Komunikacija na družbenem omrežju Twitter (Orto kolesa. V Twitter [dostopno na
daljavo]. Twitter, 2012).
V slabem tednu je Orto Twitter profil pridobil 29 novih sledilcev in Twitter javnost se je
množično potegovala za svoje Orto kolo.
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Pravilno postavljena strateška platforma komunikacij je omogočila, da smo prepoznavno in
učinkovito komunicirali blagovno znamko Orto in nam je tako uspelo doseči in celo preseči
vse zastavljene marketinške in komunikacijske cilje. Hkrati nam doseženi cilji kažejo
smernice delovanja v prihodnosti. Tudi prihodnje aktivnosti bodo tako v središče tržnokomunikacijskih akcij postavljale uporabnika, njegovo samosvojost in nadalje iskale polja
identifikacije s ciljno skupino.
V samo nekaj dneh so vsi vedeli za Orto kolesa. Postala so najbolj iskana prevozna sredstva, o
katerih so govorili vsi tako v digitalnem kot v fizičnem prostoru. Dvajset mladih je skozi
celotno obdobje kampanje dobilo Orto kolesa, številni drugi pa oznamčena pokrivala za
kolesarske sedeže. S pravilnim naborom komunikacijskih orodij smo tako blagovno znamko
prinesli v domove ciljne skupine.
Zadnjo interakcijo med ciljno publiko in znamko smo dosegli tako, da smo na pristajalni
spletni strani po koncu kampanje predstavili zgodbe ustvarjalcev koles in novih lastnikov, kar
je spodbudilo dodatno izkušnjo ciljne publike z blagovno znamko.
Vedno večja vloga izkušnje uporabnika pri vrednotenju blagovne znamke vodi k zaključku,
da bi morali iskati za ustvarjanje blagovne znamke bolj alternativne strategije od
tradicionalnega, na klasičnem oglaševanju osnovanega pristopa. Z uporabo digitalnih kanalov,
ki predstavljajo novodobni pristop, se skozi aktivno vključenost uporabnika, ustvarja večja
otipljivost in globina pomena blagovne znamke. Potrditev za najvišjo stopnjo vpletenosti
uporabnikov je komunikacijska kampanja Orto kolesa dosegla, ko je eden izmed
predstavnikov ciljne skupine samoiniciativno napisal pesem za eno izmed Orto koles in jo
objavil na Orto družbenem profilu. Taka čustvena navezanost na blagovno znamko govori o
spoju identitete uporabnika in blagovne znamke, kar pomeni, da je blagovna znamka dobila
prostovoljnega ambasadorja znamke oziroma mnenjskega voditelja znotraj ciljne skupine.
Kampanja je bila aktivna tri tedne pomladi 2012, vključevala je pristajalno spletno mesto,
promocijski video, Facebook aplikacijo, Twitter kampanjo, Orto elektronsko pošto in
tridnevno promocijo v mestu Ljubljana. S takšnim naborom tržno komunikacijskih orodij in
brez plačanega oglaševanja, bi kreativno povprečna kampanja težko dosegla postavljene cilje.
Pri projektu Orto kolesa pa je poleg identifikacijskega spoja kreativne ekipe, blagovne
znamke in ciljne publike uspelo projektu prenesti tudi relevantnost sporočila in močno
čustveno vplesti uporabnika. Ta interakcija med uporabnikom in znamko je po mojem mnenju
ustvarila večje počlovečenje blagovne znamke v očeh uporabnika in s tem okrepila samo
izkušnjo uporabnika. S takim pristopom znamke oživijo in komunikacija preseže vse
zastavljene cilje kampanje. V spodnji preglednici 8 prikazujemo, v kakšni meri so bili
preseženi cilji zastavljeni na začetku kampanje.
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Preglednica 9: Cilji kampanje in doseženi rezultati (Orto kolesa. V Google Analize [dostopno
na daljavo], Google Analize 2012).

Želeni cilji kampanje

Doseženi cilji kampanje

Facebook (število novih
sledilcev)

400

4.046

Facebook (število vpletenih
uporabnikov)

500

23.190

Facebook (število deljenih
objav)

50

709

Facebook (število deljenih
vabil)

200

2.198

Facebook (število aktivnih
uporabnikov aplikacije)

2.000

3.776

Ogledi pristajane strani
(število ogledov strani)

3.500

47.540

Stopnja zavrnitve (odstotek
ogledanih strani)

30 %

35,6 %

Ogledi promocijskega filma
(število ogledov filma)

1.000

8.505

Večina ciljev je bila presežena za večkratnik osnovnega cilja, kar je po našem mnenju
posledica sodobnih, zgoraj opisanih, oglaševalskih prijemov. Edini cilj, ki nam ga ni uspelo
izpolniti, je bila stopnja zavrnitve na pristajalni spletni strani. Cilj ni bil dosežen, ker je
mehanika ogledov koles na pristajalni spletni strani zastavljena tako, da je bil na detajlu
ogleda posameznega kolesa akcijski gumb, ki je peljal v aplikacijo na družbeno omrežje
Facebook. Kar pomeni, da je večina obiskovalcev zapustila pristajalno stran, preden si je
ogledala še preostalo ponudbo na celotnem spletnem mestu. To je sicer dvignilo cilje na
družbenih omrežjih, vendar ni zadostilo cilju pristajalne spletne strani pri merjenju stopnje
zavrnitve.
Glede na to, da se identiteta blagovne znamke gradi po potrošnikovem doživljanju,
ugotavljamo, da je pomembna prav vsaka uporabnikova izkušnja z blagovno znamko.
Mislim, da je Orto skozi leta uspel oblikovati trdno komunikacijsko strategijo ter prepoznaven
komunikacijski ton, ki navkljub fluidni ciljni skupini uspe vsakič znova najti presenetljiv in
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predvsem njej relevanten kreativni izraz. Rezultat je seznam kampanj, ki jih druži duhovitost,
ustvarjalnost, ironična distanca do sveta ter posledični uspeh na trgu. Od drugih ponudnikov
na trgu se Orto loči po tem, da že od začetka dela na vsebini in mladim skozi različna izrazna
polja omogoča soustvarjanje komunikacije. Slednje se odraža v močni znamki z močno
lojalnim občinstvom in potrjuje uvodne hipoteze, da uporaba sodobnih principov oglaševanja
vodi do želenih rezultatov, če komunikacija odgovori na potrebe ciljne publike in jo aktivno
vplete v svojo zgodbo.
Da so kratkoročni netrženjski prijemi v komuniciranju z izbranimi ciljnimi publikami
dolgoročno zelo donosni se ne zaveda veliko podjetij v slovenskem prostoru. Večina
blagovnih znamk se zaradi hitrih sprememb na trgu, želje po velikih dobičkih in vse težjega
sledenja navadam uporabnikov odloča za klasične oglaševalske pristope. S katerimi običajno
prepričajo cenovno občutljive uporabnike, ki iz meseca v mesec prehajajo od enega do
drugega cenejšega ponudnika in obratno. S takimi pristopi ne zadovoljujejo potreb zvestejših
uporabnikov niti ne prepričajo novih, ki se identificirajo z blagovno znamko in ne samo s
ceno storitve ali izdelka. Zato je toliko bolj spodbudno, da so podjetja in njihove blagovne
znamke, ki delujejo dolgoročno, za take poteze nagrajene s strani ciljne publike. Saj vendar na
koncu blagovna znamka obstaja in živi v odnosu s uporabnikom.
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5 ZAKLJUČKI
Projekt Orto kolesa je nastal na ideji skupine posameznikov znotraj oglaševalske agencije na
podlagi dolgoročnega sodelovanja in zaupanja naročnika, posebej za blagovno znamko za
mlade Orto. Na lastnosti blagovne znamke vpliva vsak stik, ki ga ima uporabnik z blagovno
znamko. Posredni kontakt uporabnika z blagovno znamko pa aktivira sprejemanje tržnih
aktivnosti le, če je potrošnik čustveno vpleten.
Veljavnost postavljenih hipotez:
Hipoteza 1: uporaba sodobnih oblik oglaševanja – digitalizacija vodi blagovno znamko Orto
do želenih rezultatov.
Primer uspešne vključenosti uporabnika potrjuje prvo hipotezo, tj. pomembnost uporabe
sodobnih digitalnih oblik komunikacije. Taki uspehi so redki in seveda niso posledica
enkratne komunikacijske kampanje, temveč dolgoročne strategije komuniciranja blagovne
znamke. Lahko trdimo, da je kampanja Orto kolesa odrinila zadnje prepreke za identitetni
spoj med blagovno znamko in predstavniki ciljne skupine.
Hipoteza 2: da se doseže dolgoročne tržne cilje kampanje so znotraj komunikacijske
kampanje potrebni kratkoročni netržni prijemi.
Druga hipoteza je potrjena, ker je bila, čeprav je bila kampanja Orto kolesa netržno
naravnana, posledica uspešnega komuniciranja večjega števila zvestih uporabnikov Orto
paketov. To se je pokazalo z manjšo migracijo uporabnikov h konkurenci in sorazmernemu
povečanju tržnega deleža podjetja. Netržne kampanje, ki so osnovane na pozitivno nabitih
čustvih z resnično obljubo, pa v veliki meri pripomorejo k dolgoročnim ciljem blagovne
znamke.
Hipoteza 3: kampanja je uspešna, če so skladni identiteta ciljne skupine, identiteta kreativne
ekipe in identiteta blagovne znamke.
Skozi pregled identitete ekipe, identitete ciljne skupine in identitete blagovne znamke,
ugotovimo podobnosti skozi njihove vrednote. Ker so vrednote posameznih identitet skladne
in so rezultati kampanje pokazali njeno uspešnost, lahko potrdim tudi tretjo hipotezo. Namreč,
ravno skladnost teh vrednot vodi v uspešnost (netržno naravnane) kampanje.
Na podlagi izvedenega dela ugotavljamo in predlagamo, da se večjo pozornost nameni ekipi
in vlogi posameznega člana znotraj ekipe z namenom, da so njihove vrednote usklajene z
vrednotami oglaševane blagovne znamke in ciljne publike. Predlagali bi, da agencije
pripravijo dokument, ki bi tako kot kreativni dokument (angl. brief) služil za hitrejšo oceno,
katera oseba je najbolj primerna za sodelovanje na projektu. Pri tem je seveda potrebno
upoštevati strategijo blagovne znamke in njene vrednote.
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Priloga A: Vprašalnik
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