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IZVLEČEK

Vsesplošna digitalizacija je privedla do hitrega tehnološkega razvoja, posledica katerega
je nova strateška marketinška metoda, imenovana vsebinski marketing. Cilj vsebinskega
marketinga je ustvarjanje lastnih medijev in produkcija kakovostne in relevantne
vsebine, ki bo pritegnila točno določeno skupino ljudi. Posledično se je novim pravilom
moral prilagoditi tudi dizajn. Če smo včasih dostopali do spleta le doma, preko hišnega
računalnika, nam je danes ta na voljo kjer koli in kadar koli iz različnih naprav. S tem se
je pokazala zahteva po novem, prilagodljivem dizajnu, ki je prilagojen posamičnim
napravam.
V empiričnem delu želimo prikazati, kako ustvarjanje in distribucija kakovostne vsebine
pripomore k ugledu in prepoznavnosti blagovne znamke. Podjetje Škoda se je odločilo
za celovit trženjski pristop vsebinskega marketinga in tako celostno nastopa na trgu ter
za komunikacijske aktivnosti uporablja tako digitalne kot tudi tiskane medije (portal
Simply Clever, Newsletter, Facebook stran, tiskano revijo Simply Clever…).
Osredotočili smo se na tiskani medij, revijo Simply Clever, ter v nadaljevanju
predstavili rezultate ankete, opravljene na temo branja te revije.

Ključne besede: vsebinski marketing, ciljna skupina, komunikacija, vsebina, Škoda,
Simply Clever
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ABSTRACT

Widespread digitization has led to rapid technological development, which led to a new
strategic marketing method called content marketing. The aim of content marketing is to
create our own media and production of high-quality and relevant content that will
attract a specific group of people. Consequently, the new rules need to adjust the design.
We used to have internet access only at home from home computer, but these days it is
available anywhere, anytime from a variety of devices. This has led to the requirement
of the new responsive design which is adapted to the individual devices.
In the empirical part we want to show how the production and distribution of quality
content contributes to the reputation and brand awareness. Company Skoda decided to
use a comprehensive marketing approach and content marketing as an integrated market
presence and communication activities using both digital and print media (portal Simply
Clever, newsletter, Facebook page, printed magazine Simply Clever...). We focused on
printed media, magazine Clever Simply, and then presented the results of a survey
conducted on the topic of reading magazines Simply Clever.

Keywords: content marketing, target group, communication, content, Skoda, Simply
Clever
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1 UVOD
Dejstvo je, da tehnološki napredek od nas terja hitre, korenite in nepredvidljive
spremembe. To se odraža v načinu življenja, razmišljanja, dela, nakupovanja in
sprejemanja informacij, kar v veliki meri zaznamuje marketinške aktivnosti. Obnašanje
potrošnikov je vedno bolj nepredvidljivo, globalna konkurenca pa je vse močnejša. Vse
to otežuje možnosti klasičnega planiranja v podjetjih in kliče po spremembah v
marketinški strategiji. Zato ne preseneti dejstvo, da so se razvili novi pogledi na
marketinško disciplino in s tem nova veja marketinga, imenovana vsebinski marketing,
ki temelji na kakovostni, izvirni in avtentični vsebinski komunikaciji. To v ospredje
potiska vsebino, ki potrošnike navdušuje, izstopa ter odgovarja njihovim potrebam in
željam. Potrošniki danes večino časa preživijo na spletu in na ta način dostopajo do
vsebin. Eni preko tabličnih računalnikov, drugi preko telefona. Berejo vsebine,
pregledujejo spletne strani, so aktivni na socialnih omrežjih. Da bi jim lahko zagotovili
optimalno uporabniško izkušnjo, moramo spletni dizajn pripraviti tako, da se odziva na
potrebe uporabnika. To pomeni, da uporabnik ne glede na napravo ali operacijski sistem
oz. brskalnik vedno doživi enako uporabniško izkušnjo.
Vsebinski marketing je del potrebnih ukrepov za doseganje temeljnih ciljev v podjetjih;
od graditve komunikacijskih platform in medijev do prilagajanja organizacije in
notranjih procesov. Strategija vsebinskega marketinga je usmerjena k uporabnikom,
njihovim željam in potrebam, kar se odraža tudi v novem načinu oblikovanja za splet.
V prvem delu je predstavljen pojem vsebinski marketing, njegov razvoj in obnašanje do
potrošnikov. V drugem delu je predstavljeno češko podjetje Škoda v Sloveniji.
Predstavili smo tiskano revijo Simply Clever, ki nastopa kot samostojni komunikacijski
kanal. Predstavljeni so tudi rezultati ankete, opravljene na podlagi branja revije Simply
Clever. Cilj ankete je bil ugotoviti, ali revija Simply Clever pripomore k prepoznavnosti
in ugledu blagovne znamke Škoda.
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2 TEORETIČNI DEL
V vsebinskem delu je govora o tem, kako je hiter tehnološki razvoj zahteval od podjetij
nenadne spremembe in prilagoditve novim trženjskim zahtevam, kako se pri tem
obnašajo potrošniki in kako je to vplivalo na dizajn.

2.1 Vsebinski marketing
Marketing je pogosto vsiljena komunikacija, stalen predmet kritike, ki je še zlasti
intenzivna v današnjem času. Kritiki najdejo skupni imenovalec v prepričanju, da je
treba to obliko množičnega komuniciranja venomer preverjati skozi optiko njene
moralne neoporečnosti in jo ustrezno omejevati. V nasprotnem primeru lahko njen
“manipulativni aparat” povzroči nedopustne posledice v delovanju družbe. Skladno s
povečano kritičnostjo se oglaševanje srečuje tudi z lastnimi omejitvami. Romantično
obdobje klasičnega oglaševanja je očitno za nami. Danes vstopamo v nepregledno
oglaševalsko gnečo, v kateri je težko sploh kdo opažen, kaj šele sprejet in ustrezno
učinkovit (1).
Že na začetku prejšnjega stoletja so prva podjetja ugotavljala, da za uspeh še zdaleč ni
dovolj zgolj uspešna prodaja izdelkov in storitev. V času, ko so se z razvojem
kapitalizma vse bolj odkrivale tudi njegove temne plati in so se velika podjetja, skupaj s
svojimi ustanovitelji in lastniki, znašla pod kritiko javnosti ter v središču prvih
korporacijskih škandalov, je dozorelo spoznanje, da morajo podjetja ob svoji osnovni
dejavnosti in skrbi za potrošnike komunicirati tudi z drugimi javnostmi (2). Ljudje
uspevamo, če poprimemo za delo skupaj, če skupaj snujemo in udejanjamo nove
zamisli. To ne velja samo na ravni posameznika, temveč tudi na ravni organizacij, saj
uspevajo le, če delujejo složno, če si delo delijo. Pri tem si med seboj izmenjujejo tisto,
kar zmorejo – zamisli, izdelke, med seboj tržijo (3).
Za sklenitev posla je potrebno vedno več in bolj zahtevnih stikov. Odjemalci terjajo več
informacij in se o kompleksnih izdelkih in storitvah odločajo dalj časa. Tako nastajajo
dolgoročna razmerja, ne enkratne bežne transakcije (4). Preobrat v miselnosti
potrošnikov, veliki spremembi trga in hitrem digitalnem napredku, je pripeljal do
2

novega trženjskega pristopa, imenovanega vsebinski marketing. Gre za sodoben
trženjski pristop, s katerim na osnovi produkcije, obdelave in distribucije ustreznih
relevantnih vsebin (zgodb) privlačimo, pritegnemo, osvojimo in vključimo določeno
jasno definirano ciljno skupino. Vsebinski marketing namesto klasičnega parafraziranja
prodajnih sporočil o superiornosti ter kakovostih našega produkta in izjemnih
ugodnostih ponuja zavezo oziroma obljubo, da bomo obstoječim in potencialnim
kupcem dostavljali relevantno vsebino, ki jim bo omogočila, da bodo sprejemali
pametnejše nakupne odločitve. Če lahko kupcem kontinuirano, skozi daljši rok,
zagotavljamo dosledne kakovostne vsebine, ki bodo zanje relevantne, bomo za to
nagrajeni z najvišjo možno nagrado – dolgoročno zvestobo naših kupcev in
kontinuiranim sodelovanjem teh (nakupi) z našim podjetjem (5).
Če želimo izstopati, moramo nasprotovati klasičnemu marketinškemu razmišljanju, ki
vso pozornost posveča blagovni znamki. Ko poudarjamo svojo blagovno znamko, se
potrošniki čutijo ogrožene in se zato postavijo v obrambni položaj. Vsa podjetja trdijo,
da so njihovi izdelki najboljši (6). Poskrbeti moramo, da redno in dosledno
zagotavljamo uporabne, relevantne in zanimive vsebine. V preteklosti za to nismo imeli
dovolj dobro razvite tehnologije. Zdaj je na voljo. V preteklosti je bilo tradicionalno
oglaševanje najučinkovitejše komunikacijsko orodje. Zdaj ni več. Vsebinski marketing
je postal temelj trženja vsake blagovne znamke (7).
Vsebinski marketing ni novost. Uporablja se že več kot stoletje. V devetdesetih letih
prejšnjega stoletja je živel kovač z imenom John Deere. John je bil mlad, brez denarja
in moral je poskrbeti za svojo mlado družino v Vermontu. Leta 1836 je bil John pred
težko odločitvijo: moral je zapustiti svojo družino s 73 $ v žepu in nadaljevati svojo pot
proti zahodu, v upanju, da najde srečo ali pa vsaj službo. Po dveh letih potovanja se je
ustavil v Illinoisu in tam začel s kovaško obrtjo. Dan za dnem je poslušal zgodbe
kmetov, ki so se borili s plugi na težki in lepljivi zemlji. Kmetje so se pritoževali, da se
plugi zatikajo in jih morajo neprestano čistiti, kar je zelo zamudno. John je bil
prepričan, da se na plug iz jekla blato in umazanija ne bi prijemala. Tako je leta 1837
naredil prvi polirani, jekleni plug. John je kasneje na podlagi pričevanj kmetov plug še
izboljšal. Postal je eden največjih izumiteljev svojega časa. Čeprav je John Deere umrl
leta 1886, njegova zapuščina živi. Podjetje Deere & Company, najbolj priznana
agrokulturna družba na svetu, je leta 1895 začela izdajati revijo The Furrow (slika 1); ne
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za prodajo opreme, ampak za izobraževanje kmetov o novih tehnologijah in izboljšavah
na tem področju. Johnov namen je bil pomagati kmetom do boljših rezultatov, seveda
pa je bilo to zelo dobičkonosno. Danes je revija The Furrow najbolj priznana na tem
področju in jo mesečno prebira več kot 1,5 milijona bralcev. (7)

Slika 1: Naslovnici revije Revije The Furrow (nekoč in danes) (8)
Glede na statistične analize je vsebinski marketing osvojil več kot 1000
medorganizacijskih (ang. business to business) tržnih komunikatorjev. Večina vsebine
je distribuirane preko člankov. Sledijo pa socialni mediji, blog, e-novice (ang.
newsletter), študija primera, dogodki, video vsebine, korporativne revije, mobilne in
spletne revije, kar prikazuje slika 2 (7).

Slika 2: Orodja vsebinskega marketinga (9)
4

V današnjem času je za podjetja pomembna prisotnost na družbenih omrežjih, saj so
tam prisotni tudi njihovi kupci. Omrežja ne delujejo kot prodajno orodje, temveč gre za
orodje, ki podjetjem pomaga, da se pozicionirajo kot strokovnjaki in stopijo v
dvostransko komunikacijo s strankami (7). Pri uspešni izvršitvi vsebinskega marketinga
moramo slediti sedmim korakom: 1. izdelati moramo načrt; 2. izbrati ciljno občinstvo;
3. narediti privlačno zgodbo; 4. izbrati prave kanale delovanja; 5. nadzorovati proces
delovanja; 6. izbrati pravi ton komunikacije in 7. izmeriti uspešnost (slika 3).

Slika 3: Sedem korakov v vsebinskem marketingu (9)

2.2 Ustvarjanje zgodb
Čeprav z vidika strateškega upravljanja komuniciranja govorimo o eni zgodbi, je
realnost podjetja in njegove zgodbe večglasnost oziroma dejstvo, da o podjetju v
določenem trenutku obstajajo številne avtorizirane in neavtorizirane verzije zgodbe, in
da se vsi borijo za dominacijo in veljavo v očeh ključnih deležnikov. Gre za simultani
soobstoj številnih zgodb ali njenih različic, na katere moramo biti pozorni, jih
nadzorovati in tudi upravljati. Z vidika upravljanja je ključno doseči konsistentnost
posredovanega sporočila, pri čemer gre za ustrezno kombinacijo integracije elementov
na ravni forme in komplementarnosti, na ravni variacije vsebin in sporočil. V mislih
imamo pluralnost zgodb, katerih sestavina je jedrna zgodba, ki skozi različne naracije
doživlja različne poudarke in sestavlja mozaik, iz katerega sta razvidna kontinuiteta in
red. Zgodbe se morajo posredovati vedno znova, se prilagajati času, okoliščinam in
javnostim, znotraj katerih se ponavljajo oziroma katerim so namenjene. Čeprav imamo
opraviti s številnimi zgodbami, ki kot mozaik sestavljajo celoto in vsaka posebej
ponujajo interpretacijo in omislitev dogodkov, pa pri tem ne smemo pozabiti, da med
njimi poteka tudi rivalstvo za dominantno vlogo interpretacij obstoječe realnosti (10).
Zgodbičenje ni zgolj opisovanje, ampak gre za doseganje emocionalnega odziva
javnosti, njeno vpletenost, ustvarjanje in vzdrževanje smisla, pa tudi za diskreditacijo
konkurenčnih pogledov na realnost (10). Skozi zgodbe mora biti jasno prikazana tudi
5

osebna korist, ki jo bo posameznik z internalizacijo sprememb pridobil. Zgodbe imajo
tako svoj začetek, vrh in zaton in se morajo vedno znova obnavljati (11).

2.3 Vpletenost potrošnikov
Koncept vpletenosti potrošnikov se je v marketingu pojavil že leta 1965. Takoj je zbudil
veliko zanimanje pozornosti med raziskovalci, zato obstaja zanj tudi temu ustrezno
veliko opredelitev. V splošnem bi lahko vpletenost opredelili kot stopnjo interesa ali
pomembnosti, ki jo človek občuti ob določenem dražljaju v določeni situaciji. Ta
opredelitev poudarja, da se vidik osebe, izdelka in situacije kombinirajo, da bi določili
motivacijo potrošnika za procesiranje informacije o potrebi v danem trenutku.
Način obdelave informacij, do katerega pride, je odvisen od potrošnikove stopnje
vpletenosti. Giblje se lahko od preprostega procesiranja, kjer potrošnik upošteva le
osnovne značilnosti sporočila, pa do elaboracije, ko se vstopne informacije povežejo z
že obstoječimi strukturami znanja. Stopnjo vpletenosti posameznika je mogoče razumeti
kot neprekinjeni interval, ki sega od absolutnega pomanjkanja interesa za trženjske
dražljaje na eni strani do obsedenosti na drugi. Za potrošnjo ob nizki vpletenosti je
značilna inertnost, kjer se odločitve sprejemajo za navade, ker potrošnik nima
motivacije, da bi preučil alternative. Ob visoki vpletenosti pa lahko pričakujemo neko
vrsto potrošnje obsedene intenzivnosti, ki ima velik pomen za posameznika. Pri večini
izdelkov je stopnja vključenosti potrošnika nekje na sredini, pri čemer je ključno
ugotoviti nivo relativne pomembnosti za razumevanje, do kakšnega obsega elaboracije
o informacijah bo prišlo (3).
Vpletenost se spreminja od nizke do visoke, kar je odvisno od treh skupnih dejavnikov:
1. Značilnosti osebe oz. potrošnika: če potreba ni aktivirana, do vpletenosti ne bo
prišlo. Najvišjo stopnjo vpletenosti pa potrošnik občuti, če izdelek po njegovem
mnenju podpira njegovo lastno podobo.
2. Značilnosti izdelka v veliki meri oblikujejo vpletenost posameznika, še posebej če
lahko zadovoljijo neke pomembne potrebe ali pa če potrošnik zazna tveganje pri
nakupu ter uporabi izdelka.
3. Situacijski dejavniki, ki prav tako vplivajo na stopnjo vpletenosti. Do povečanja
vpletenosti pride pri nakupu daril in ob socialnem pritisku (3).
6

Glavna prednost koncepta vpletenosti je v tem, da smo vrsto posamičnih spremenljivk
(kot so potrebe, vrednote in cilji posameznika ter značilnosti izdelka) prenesli na eno
samo dimenzijo, kar prinaša pomembne koristi pri raziskovanju potrošnikov.

2.4 Psihografski dejavniki segmentiranja
Preden začnemo izvajati strategijo vsebinskega marketinga, moramo: jasno definirati
ciljno skupino; jasno definirati našo zgodbo, povezano s kupci; izbrati kanale, po katerih
bomo to zgodbo dosledno distribuirali in se ji bomo posvetili ter bo pripeljala do rasti
našega podjetja z največjim dobičkom glede na naš vložek; ter ne nazadnje vzpostaviti
kanale, po katerih bomo ciljne skupine poslušali in na podlagi njihovega odziva tudi
prilagodili zgodbo naše blagovne znamke (5).
Eden izmed načinov, kako določiti ciljno skupino, je psihografsko segmentiranje.
Psihografija je sistematična uporaba podatkov o aktivnostih, interesih in mnenjih
posameznikov za kvantitativno raziskovanje in pojasnjevanje komuniciranja, nakupa in
uporabe izdelkov, blagovnih znamk ali skupin izdelkov.
Beseda psihografija je skovanka in pomeni način opisovanja (grafija) psiholoških
(psiho) značilnosti potrošnika ali določenega segmenta potrošnikov. Pri tem določamo
potrošniške segmente na podlagi osebnostnih značilnosti v kombinaciji s preferencami
življenjskega sloga. Opisi potrošnikov večinoma temeljijo na psiholoških in sociopsiholoških dejavnikih, kot so vrednote, prepričanja in stališča. Uporabljamo jih za
razlago, zakaj so potrošniki nagnjeni h kupovanju določenih izdelkov ali blagovnih
znamk, k uporabi določenih storitev, k ukvarjanju z določenimi aktivnostmi in k uporabi
določenih medijev (3).
Pri psihografskem segmentiranju delimo potrošnike na različne segmente na podlagi
njihovih osebnostnih značilnosti ter pripadnosti določenemu družbenemu sloju in
življenjskemu slogu. Segmentiranje po teh spremenljivkah je pomembno, ker ljudje
znotraj iste demografske skupine pogosto izražajo zelo različne demografske lastnosti:
a) Segmentiranje glede na osebnostne značilnosti: segmentiranje na podlagi osebnih
značilnosti je v praksi dokaj pogosto, saj velja prepričanje, da ljudje z različnimi
osebnostnimi lastnostmi kupujejo različne izdelke.
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b) Segmentiranje glede na življenjski slog: izdelki, ki jih ljudje kupujejo, hote ali
nehote odražajo življenjski slog. Razvrstitev kupcev glede na življenjski slog ni
enostavna naloga, raziskovalci pa si tu pomagajo z zapletenimi psihografskimi
meritvami (3).

2.5 Izbira medijev
Za različne skupine uporabnikov moramo uporabiti ustrezne medije in komunikacijska
sredstva. Mediji so načini prenosa sporočil. Komunikacijska sredstva so oblike sporočil.
Vsako izmed njih ima svoje značilnosti, prednosti in pomanjkljivosti (3). Medije
razdelimo na plačljive, pridobljene in lastne.
Plačljivi mediji: tradicionalno jih poznamo kot oglase, TV oglase, panoje… Na spletu
se pojavljajo na iskalnikih, v platformah za prikazno oglaševanje, na družbenih
omrežjih, v obliki sponzoriranih oglasov in objav ipd. Bistvo plačljivih medijev je, da je
za njih potrebno izvesti medijski zakup (12).
Lastni mediji: te v celoti nadzorujemo mi. Mi priskrbimo vsebino in jo tudi
distribuiramo na način, kot smo želeli. Vključujejo različne medijske kanale, kot so
video vsebine, spletne strani, mikro spletne strani, družbena omrežja… Lastni mediji ne
vključujejo medijskega zakupa (12).
Pridobljeni mediji: to je vsa vsebina, katero objavijo drugi uporabniki. To so lahko
objave na družabnih omrežjih, forumih, fotografije... Značilnost pridobljenih medijev je,
da se ti dogajajo v fizični obliki, kar pa se s porastom uporabe spleta spreminja (12).

2.6 Nova doba je prinesla nove zakonitosti oblikovanja
Grafično oblikovanje kot orodje vidnega nagovora vidnih sporočil je dejavnost, ki z
izborom in snovanjem novih grafičnih elementov ustvarja sporočila, ki vsebujejo in
posredujejo vsebino izbrani javnosti. Vidna, pogosto poimenovana tudi vizualna
komunikacija, je oblika neverbalne komunikacije. Uporabljamo jo za posredovanje idej
in informacij. Komuniciranje in informiranje potekata s pomočjo pogleda na podlagi
videnega. O pomembnosti vizualne komunikacije velja govoriti zato, ker človek prejme
70 odstotkov informacij o zunanjem svetu s pomočjo vida. Vizualna sporočila imajo za
cilj informiranje, obveščanje in tudi vplivanje na zaznavanje posredovanih stališč. Ta
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lahko nastajajo spontano ali namensko. Snovalci, ustvarjalci, oblikovalci vizualnih
komunikacij pri svojem delu uporabljajo znanja in veščine, ki omogočajo in prispevajo
k opaznosti in zaželenemu razumevanju posredovanega. V neprekinjeni zgodovinski
povezavi z razvojem pisave, tiska, novih medijev in založništva se grafično oblikovanje
razume kot proces dela, ki za vzpostavljanje dialoga z bralci vizualnih sporočil
uporablja umetnost in tehnologijo. V novo celoto sestavljeni grafični elementi tvorijo
podobe.
Vse hitreje se razvija in prilagaja tudi oblikovanje. Tisk vedno bolj izpodrivajo spletni
mediji. Če želimo dohajati nenehni razvoj možnosti, ki jih ponuja tehnologija, moramo
upoštevati osnove in načela oblikovanja, poleg tega pa jih moramo včasih tudi na novo
tolmačiti. Pri vključevanju področij, kot so vizualno informacijsko oblikovanje, estetika
in kompozicija, mora oblikovalec izkazati tudi obsežno razumevanje sodobnejših
tehnoloških pojavov, kot so programiranje, interakcija z uporabniki in novi spletni
trendi.
Spletno stran, ki je hkrati uporabna in dobro oblikovana, najlažje ustvarimo, če
razumemo omejitve in možnosti spletne tehnologije ter pričakovanja strank in
občinstva. Dejavniki, kot so ločljivost uporabnikovega zaslona, razlike med brskalniki,
osebne nastavitve in starost računalnika, igrajo pomembno vlogo pri določanju načina, s
katerim se oblikovalec loti projekta.
Ustvarjanje sporočil za splet je pravzaprav kompozicijski ples besedne vsebine, barve in
slike. V nasprotju z oblikovanjem za tisk so pri spletnem oblikovanju nekatera pravila in
konvencije postavljene na glavo, recimo zaželenost majhnih velikosti slikovnih datotek
in omejena izbira vrst pisav. Tudi barve so precej bolj subjektivne, saj določamo
približke, ki bodo na različnih zaslonih različno prikazani (13).
Priprava spletnih vsebin oz. spletnega mesta mora biti skrbno načrtovana. Pred
začetkom ustvarjanja si moramo zastaviti nekaj ključnih vprašanj:
1. Kaj želimo s spletno vsebino doseči in kako bo urejena?
2. Katera navigacijska sredstva bomo uporabili?
3. Katere tehnologije bomo uporabili?
4. Pomisliti moramo na registracijo
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5. Ali imamo dostop do vseh vsebin, ki pridejo v poštev za spletno mesto?
6. Katero je naše ciljno občinstvo?
7. Pomisliti moramo na brskalnike, ki jih bodo potrošniki uporabljali (13).
Tako, kot se spreminjajo marketinški pristopi, se spreminja tudi dizajn. Prilagodljiv
dizajn (ang. responsive design) opisuje pristop, s katerim dizajn ter

tehnologijo

pripravimo tako, da se odziva na potrebe uporabnika, kar pomeni, da ne glede na
napravo ali operacijski sistem oz. brskalnik, uporabnik vedno doživi enako uporabniško
izkušnjo. V praski se za to uporablja prilagajočo mrežo (ang. grid) kot osnovo za
izračun prelomnih točk (ang. breaking points), za katere se za vsako posebej pripravi
poseben dizajn (ang. layout). Ko uporabnik takšno stran pregleduje na različnih
napravah, mu sistem sam, glede na ločljivost zaslona (ang. resolution), ponudi pravilno
verzijo. Z drugimi besedami: stran se sama prilagodi potrebam naprave. S tem načinom
nam ni potrebno pripravljati različne dizajne za različne naprave, kot je bila to praksa do
sedaj (14).
Koncept prilagodljivega spletnega dizajna
Prilagodljiv dizajn je samo izraz oz. abstrakten način razmišljanja, s katerim dosežemo
rešitev, ki zagotavlja uporabnikom enako uporabniško izkušnjo. Pravila ali standard,
kako rešiti specifično funkcionalnost ali koliko točk preloma uporabiti, ni. To je
prepuščeno načrtovalcem uporabniških vmesnikov. Koncept prilagodljivega dizajna ni
samo prilagajanje ločljivosti uporabnika ali avtomatično spreminjanje velikosti slik. To
je nov način načrtovanja in razmišljanja načrtovalcev, oblikovalcev in programerjev. Z
novimi napravami pridejo tudi nove ločljivosti zaslona. Nemogoče je nadzorovati
zaslone in ločljivosti, ki nastajajo vsak dan in nemogoče je načrtovati rešitve za vse te
naprave in zaslone. Danes imamo ležeče, pokončne, kvadratne zaslone (slika 4). Z
naraščanjem uporabe pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in aplikacij, kot so
Instagram in Facebook, je bilo potrebno poiskati generično rešitev, ki odgovarja vsem
novim izzivom (14).
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Slika 4: Primer prilagodljivega dizajna različnim zaslonom (15)

2.7 Blagovna znamka Škoda
2.7.1

Zgodovina blagovne znamke Škoda

Družinsko podjetje »Laurin & Klement« je bilo ustanovljeno leta 1895 in je najprej
izdelovalo kolesa (slika 5), kasneje pa tudi motorna kolesa. Prvi avtomobil se je
imenoval Voiturette Laurin & Klement A, ustvarili so ga leta 1905, kar je bil velik uspeh
za podjetje. Leta 1914 je podjetje prodajalo svoje avtomobile po vsej Evropi, izvažalo
pa jih je tudi v države, kot so Egipt, Japonska in Nova Zelandija. Leta 1918 se je trg iz
Avstro-Ogrske skrčil na majhno Češkoslovaško. Novo nastalo državo je prizadela
finančna kriza (nizke plače in visoke izvozne carine). Tovarna je krizo preživela
zahvaljujoč izdelavi traktorjev in plugov, ki jih je izvažala po Evropi. Po letu 1923 se je
proizvodnja avtomobilov ponovno okrepila. Takrat je bilo veliko povpraševanja po
majhnih avtomobilih, vendar teh tovarna ni proizvajala, zato je začela iskati novega
partnerja, ki bi sredstva namenil razvoju manjšega avtomobila. Tako so našli podjetje
Škoda, bivšega dobavitelja orožja avstroogrski vojski, v kraju Plzen. Leta 1934 je
podjetje Škoda doživelo velik preboj z modelom Popular, ki je bil cenovno dostopen,
kakovosten, privlačen in zanesljiv. Naslednji velik Škodin uspeh se je zgodil leta 1988 z
modelom Favorit. Uspeh se je zgodil predvsem po zaslugi naveze s skupino
Volkswagen, s katero se je Škoda povezala leta 1991. Danes Škoda letno proizvede več
kot milijon vozil (16).
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Slika 5: Škodino prvo kolo (16)
2.7.2

Filozofija znamke Škoda

Vodilo blagovne znamke Škoda so ljudje. Pri Škodi želijo s proizvodnjo avtomobilov
prispevati k edinstvenemu, samosvojemu načinu življenja potrošnikov. S pametnimi
rešitvami želijo aktivno sodelovati pri izboljševanju uporabniške izkušnje. Zagotoviti
želijo večjo vrednost vozila ter varno in prijetno vožnjo. Njihova dolgoročna strategija
je preprosta, vendar pametna, na to opozarjajo tudi s svojim sloganom: Simply Clever.
Škoda je avtomobilska blagovna znamka s hitrim razvojem, ki se na slovenskem in tudi
evropskem ter svetovnem trgu predstavlja s svojimi zanesljivimi, varnimi in udobnimi
avtomobili najvišje kakovosti.
Avtomobili znamke Škoda se izvažajo v več kot 100 držav. Vsako leto proizvedejo
skoraj 1.000.000 vozil. S priključitvijo koncernu Volkswagen leta 1991 je prišlo do
izmenjave znanja, povezanega z velikimi investicijami. Ta priključitev je Škodi prinesla
napredek v tehničnem smislu. Avtomobilska znamka Škoda danes povezuje
tradicionalne vrednote in kreativno funkcionalnost z brezčasnim dizajnom. Znamka
Škoda ima visoko kompetentnost v tehniki. Razvoj izdelkov pa je naravnan tako tržno
kot tudi proizvodno (17).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu smo se osredotočili na tiskano revijo Simply Clever, enega od
medijev, preko katerega deluje podjetje Škoda. Opisali smo proces njenega nastajanja
ter želeli ugotoviti ali revija Simply Clever pripomore k ugledu in prepoznavnosti
blagovne znamke Škoda.

3.1 Mediji, preko katerih deluje podjetja Škoda
Medijskega prostora, kot je bil včasih, ne poznamo več. Tradicionalni množični mediji,
med katere štejemo tisk, radio in televizijo so v zatonu in nadomestili so jih novi, spletni
mediji, ki podjetjem ponujajo nove možnosti za distribucijo vsebine. Da bi lahko
kakovostno določili medije, preko katerih distribuiramo vsebino, moramo svoje
potrošnike dobro poznati. Prvi korak upravljanja s potrošniki je njihova identifikacija in
pozorno spremljanje aktualnega vedenja in interesa. Dobro poznavanje potrošnikov
omogoča podjetjem tudi relevantno razlago njihovih aktivnosti, ki ima podlago v
njihovih ciljih in interesih (11).
Da bi podjetje Škoda lahko celostno nastopalo na trgu, hkrati uporablja več vrst medijev
– tako tiskanih, kot tudi digitalnih. Glavni komunikacijski kanal podjetja Škoda je portal
simplyclever.si (15). Poleg tega, pa podjetje Škoda povezano in usklajeno uporablja še
naslednja komunikacijska orodja:
1. posebne, projektne spletne strani (19);
2. Facebook stran Škoda Slovenija (www.facebook.com/SkodaSlovenija) (20);
3. uradno spletno stran Škoda Slovenija (www.skoda.si) (21);
4. newsletter (22);
5. tiskano revijo Simply Clever;
6. posebne izdaje tiskane revije Simply Clever.
Ad. 1) Posebne, projektne spletne strani
Škodina stran hudobro.si (19) je samostojna stran, ki je osredotočena na ponudbo
Škodinih produktov, načinov financiranja in jamstva, služi pa tudi kot orodje, ki
privablja ljudi na testne vožnje.
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Ad 2) Facebook stran Škoda Slovenija
Škodina Facebook stran (20) je glavna vezna točka med Škodinimi uporabniki in
podjetjem Škoda. Tu so vsaj dvakrat tedensko objavljene dinamične ali statične vsebine,
povezane z blagovno znamko Škoda. Uporabniki Facebook strani lahko te vsebine
komentirajo, všečkajo ali delijo z drugimi, prirejena pa je poslovni rabi in komunikaciji.
Facebook stran Škoda Slovenija ima 56.943 všečkov, ki dnevno naraščajo.
Ad. 3) Uradna spletna stran Škoda Slovenija
Škodina spletna stran (21) je namenjena izobraževanju potrošnikov, katerim ni več
potrebno vlagati posebnih naporov, da pridejo do želenih informacij. Uradna spletna
stran skoda.si nudi vse informacije o testnih vožnjah, Škodinih rabljenih vozilih,
Škodinih salonih, opremljena pa je tudi s konfiguratorjem, ki uporabniku omogoča, da
na enostaven način izbere model in barvo vozila ter izbere primeren način financiranja.
Navigacija na tej spletni strani je razdeljena na: Škodine modele, Aktualne novice,
Vozne parke, Posebno ponudbo, Svetovanje in prodajo ter Kontakt. Na vstopni strani je
tudi iskalnik, s katerim obiskovalec hitro najde želeno vsebino.
Ad. 4) Newsletter
E-poštni newsletterji so ena izmed najbolj pogostih oblik pošiljanja e-pošte. Podjetje
Poslovni mediji v imenu podjetja Škoda Slovenija vsak mesec pošlje newsletter (22), ki
vključuje različne vrste vsebin, kot so razni opomniki dogodkov, informacije o izdelku,
povzetki člankov ipd. Newsletter je razdeljen na sedem novic s povezavo do podstrani,
med katere je vključen tudi CTA (Call To Action oz. klic k akciji). V zadnjem
(majskem) newsletterju pozivajo ljudi k branju in prenosu revije Simply Clever Colours
(posebna izdaja), ki je narejena samo za ženske. Newsletter prejmejo le tisti, ki so nanj
naročeni. Adrema prejemnikov Škodinega newsletterja ima 15.666 naslovnikov.
Ad. 5) Tiskana revija Simply Clever je predmet raziskave v tem diplomskem delu.
Čeprav mnogi tisku napovedujejo “izumrtje”, skoraj milijon Slovencev, natančneje 56
odstotkov slovenskega prebivalstva med 10. in 75. letom, dnevno prebira slovenske
časopise in revije (23). Na mesečni ravni je doseg tiskanih medijev več kot 90-odstoten
in le slabih 5 odstotkov prebivalcev Slovenije ti mediji ne dosežejo, ugotavljajo avtorji
Nacionalne raziskave branosti (NRB) (23). Čeprav naklade tiskanih medijev padajo, kar
je zaradi večje uporabe interneta tudi pričakovano, pa tisk, kot kažejo podatki NRB, še
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zdaleč ne bo umrl. Zanimivo je, da ljudje, ki redno uporabljajo internet, nadpovprečno
berejo tiskane medije (23). Glede na omenjeno ima korporativna revija blagovne
znamke Škoda, Simply Clever, ki jo vsaj štirikrat letno pripravijo v podjetju Poslovni
Mediji, ustrezen učinek na potrošnike, njen koncept pa je podrobneje predstavljen v
poglavju 4. Vsebina revije je jasna, razumljiva in atraktivna. Njen cilj je, da uporabnik v
njej takoj prepozna dodano vrednost. Vsaka številka revije Simply Clever prinaša svež
oblikovni pristop v sklopu celostne grafične podobe.
Ad. 6) Posebne izdaje tiskane revije Simply Clever izhajajo do trikrat letno. Gre za
kakovostno storitev, ki zadovolji potrebe točno določene ciljne skupine. Zadnja posebna
izdaja revije Simply Clever je bila revija Simply Clever Colours, ki je izšla maja,
namenjena pa je bila samo ženskam. Obsegala je 32 strani, z modnimi zapovedmi za
poletje, namigi za na lepše, kako odišaviti svoj avto in članki o Škodinih produktih.
Reviji je bila priložena tudi knjižica z vsemi modeli Škodine ponudbe za pomlad/poletje
2016. Izšla je v nakladi 66.500 izvodov. Na voljo je bila na dogodku Festival Nakupa in
zabave v BTC nakupovalnem središču v Ljubljani, dostopna pa je tudi prek spleta.
Kot je razvidno iz navedenega, je tiskana revija Simply Clever (Ad. 5) le eno izmed
orodij za doseganje ciljev v vsebinskem marketingu podjetja Škoda. Njen vsebinski
koncept, izgled, predvsem pa proces sta v nadaljevanju naloge natančneje opisana.

3.2 Metode
V okviru dela smo analizirali proces ustvarjanja revije Simply Clever ter prikazali in
opisali posamezne faze. Poleg omenjenega je bila izvedena tudi spletna anketa, katere
namen je bil ugotoviti, ali revija Simply Clever, kot samostojni komunikacijski kanal,
pozitivno vpliva na ugled blagovne znamke Škoda v očeh javnosti.
3.2.1

Analiza procesa nastajanja revije Simply Clever

Pri izbiri medija moramo natančno poznati navade ciljne skupine. Revija Simply Clever
je namenjena predvsem mladim družinam in avanturistom, zato je temu primerna tudi
vsebina. Revija nastaja v posameznih, skrbno načrtovanih fazah: izdelava časovnice,
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določitev vsebine, oblikovanje in prelom, preverjanje in tisk. Vsaka izmed teh faz je
podrobneje opisana v poglavju 4.
3.2.2

Anketa, opravljena na podlagi branja revije Simply Clever

Z anketo, ki je bila opravljena na podlagi branja revije Simply Clever, smo želeli
izvedeti, ali revija Simply Clever pozitivno vpliva na ugled blagovne znamke Škoda v
očeh javnosti. Zbiranje podatkov je potekalo od 24. do 31. maja 2016. Velikost vzorca
je bila 98 anketiranih. Moških udeležencev je bilo 61 odstotkov, ženskih pa 39
odstotkov. Povprečna starost udeležencev je bila 32,2 let. Večina anketirancev, 72
odstotkov, je bilo iz Ljubljane z okolico. Anketa je bila izdelana s pomočjo spletne
aplikacije Mojaanketa.si (18). Anketiranci so poleg povezave do ankete dobili tudi
povezavo do revije (15).
Anketo je sestavljalo sedem izbirnih vprašanj zaprtega tipa, in sicer:
1. Ali si prvič prelistal-a revijo Simply Clever?
2. Kakšna se ti je zdela vsebina revije Simply Clever ?
3. Kakšen se ti je zdel dizajn revije Simply Clever?
4. Ali si zaradi revije Simply Clever spremenil-a svoje mnenje o blagovni znamki
ŠKODA?
5. Kakšno je tvoje mnenje o blagovni znamki ŠKODA?
6. Bi pri nakupu novega vozila razmišljal-a tudi o vozilih znamke ŠKODA?
7. Se ti zdi, da ugled in prepoznavnost blagovne znamke ŠKODA z leti naraščata?
Rezultati ankete so podrobneje opisani v poglavju 4.
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO
V nadaljevanju je podrobneje analiziran proces nastajanja tiskane revije Simply Clever,
predstavljeni pa so tudi rezultati ankete.

4.1 Rezultati analize revije Simply Clever
Za predmet analize smo izbrali revijo Simply Clever Revija, ki nastopa kot samostojni
komunikacijski kanal, vendar je njen osrednji namen doseg čim višjega prometa. Da bi
lahko ta cilj dosegli, moramo dobro načrtovati faze nastajanja in sproducirati
kakovostno vsebino. Oboje je ključnega pomena za končni produkt.
4.1.1

Revija Simply Clever

Tiskane revije so ena izmed oblik lastnih medijev podjetij. Gre za vsebine, katero si
lastijo določene znamke ali pa z njo tudi v celoti upravljajo. Lastne medije razumemo
kot vsebinski marketing: vsebina je priskrbljena in objavljena s strani podjetja (lastnika
znamke), kar pomeni, da medijski zakup ni potreben. Lastne medije razdelimo na
implementirane (npr. tiskane) in elektronske medije. V nadaljevanju je podana analiza
implementiranega tiskanega medija, tj. tiskane revije Simply Clever (slika 6).

Slika 6: Primeri tiskane revije Simply Clever (15)
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Revija izhaja štirikrat letno v nakladi 37.500 in je namenjena plemenitenju odnosov in
gradnji imidža znamke med prejemniki. Revijo Simply Clever redno dobivajo tisti, ki so
nanjo naročeni, namenjena pa je tudi potencialnim potrošnikom in širši javnosti, ki bi o
blagovni znamki Škoda želela izvedeti kaj več. Revija Simply Clever je dosegljiva tudi
v digitalni obliki na portalu simplyclever.si (15).
4.1.1.1 Naslovnica in vsebinski koncept revije Simply Clever
Prvi stik bralca z vsebino je naslovnica, ki je ključnega pomena. Od naslovnice je
odvisno, ali jo bo bralec prelistal in bral ali ne. Naslovnico sestavljajo:
-

atraktivna fotografija;

-

“sočen” privlačen naslov, ki vzbudi zanimanje;

-

kratko, jedrnato in vsebinsko močno besedilo.

Naslovnica (slika 7) prodaja in hkrati predstavlja vsebino notranjosti revije Simply
Clever. Najučinkovitejša naslovnica vsebuje prevladujoč vizualni element, zato je bila
npr. pri zadnji naslovnici uporabljena celostranska fotografija avtomobila Octavia
Scout. Ta je bil postavljen v divjino, kar je že nakazovalo na glavno temo v notranjosti
revije, ki je nagovarjala mlade pare in družine, ki svoj prosti čas radi preživljajo
aktivno, pri tem pa bežijo stran od mestnega vrveža. Ker je prevladovala fotografija,
naslov ni bil tako informativen, hkrati pa je bil jasen in udaren: “Življenje je pot!”
Naslov je bil pozicioniran v desnem kotu, kjer je bil jasno viden in dovolj zračen.
Naslovnica je vedno opremljena tudi s pasico o podatkih revije. To so: ime revije
(Simply Clever), kratek opis revije (Revija za brihten odnos do življenja), spletni naslov
(www.simplyclever.si), datum izida in številka revije. V spodnjem delu naslovnice so
izpostavljeni naslovi vsebin: Gremo mi po svoje, V središču in VisionS.
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Slika 7: Primer zadnje naslovnice revije Simply Clever, april 2016, št. 18 (15)
Vsebinski koncept revije sledi logiki prodajnega lijaka, ki pojasnjuje, skozi katere
nakupne faze se premika (potencialni) potrošnik. Te stopnje so definirane poljubno
ozko, najpogosteje jih razdelimo po modelu AIDA (ang. Awareness, Interes, Desire,
Action; slov. pozornost, predelava, želja, vedenje). Tematike so splošne (npr. prosti čas)
kot tudi konkretne (npr. izboljšava Škodinega avtomobila), povezuje pa jih rdeča nit,
tako da se v njih najde vsak bralec, ne glede na to, kam v lijaku se uvršča. Pri snovanju
koncepta so močno zastopane vrednote blagovne znamke Škoda: družinskost,
praktičnost, iznajdljivost, varnost, dinamičnost, kakovost, preprostost, inovativnost,
sodobnost, zaupanje, zanesljivost in družbena odgovornost. Temu primerno so
poimenovane rubrike v reviji: Vrhunsko, Brihtno, V središču, Družinsko…
Model AIDA ponazarja stopnje procesa, ki vodijo v nakup. Na začetku so želeli
pritegniti potrošnika in ohraniti zanimanje (ang. Awareness – krajše A) z vsebino, ki
nakazuje na funkcionalnost Škodine opreme. Ker je revija izšla v začetku pomladi, ko
ljudje radi kolesarijo in hodijo v naravo, so v rubriki BRIHTNO (slika 8) potrošnikom
dali sedem nasvetov, kam v pomladnih dneh na izlete. V potrošniku so tako vzbudili
zanimanje, saj so podali koristne informacije za pomladne dni.
V nadaljevanju so v rubriki PO PREDNOSTNI (slika 9) želeli povečati zanimanje (ang.
Interess – krajše I) kupcev s poudarjanjem in dokazovanjem prednosti ter koristi novih
Škodinih modelov serije Scout. Izpostavljene so moč motorjev, izpolnjevanje emisijskih
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zahtev, tehnologijo rekuperacije zavorne energije, atraktivno obliko in dostopno ceno.
Sledi prepričevanje kupcev, da hočejo in želijo izdelek (ang. Desire – krajše D). V
rubriki VRHUNSKO (slika 10) prepričujejo kupca, da bo Škodino vozilo zadovoljilo
njegove potrebe, saj nudi poleg lepega dizajna tudi vrhunsko udobje in izjemno
prostornost. V avtomobilu Superb so na voljo vsi najsodobnejši asistenčni sistemi in
ima serijsko vgrajenih 9 zračnih blazin. Zato ima tudi vseh pet zvezdic Euro NCAP.
Na koncu so želeli usmeriti kupca k nakupu (ang. Aaction – krajše A). V rubriki
VIZIONARSKO (slika 11) je predstavljen nov Škodin športni terenec, ki bo na
slovenske ceste zapeljal jeseni. Na zadnji strani potrošnike s QR kodo pozivajo tudi k
obisku spletne strani simplyclever.si, kjer si lahko ogledajo vse Škodine modele in
oblike financiranja.

Slika 8: Rubrika Brihtno na strani 4 in 5 v reviji Simply Clever, št. 18 (15)
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Slika 9: Rubrika Po prednostni na strani 6 in 7 v reviji Simply Clever, št. 18 (15)

Slika 10: Rubrika Vrhunsko na strani 32 in 33 v reviji Simply Clever, št. 18 (15)
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Slika 11: Rubrika Vizionarsko na strani 34 in 35 v reviji Simply Clever, št. 18 (15)
4.1.1.2 Proces nastajanja revije Simply Clever
Nastanek revije Simply Clever poteka skozi posamezne faze prikazanega procesa (slika
12).

Slika 12: Faze v nastajanju revije Simply Clever
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Izdelava časovnice
Ključ do dobre revije je komunikacija med vsemi, ki so tako ali drugače vključeni v
proces nastajanja revije. To je ključnega pomena predvsem zato, ker mora nastali
produkt vsebinsko in estetsko zadovoljevati najvišje standarde. Vloga posameznika je
odvisna od njegovega položaja in odgovornosti. Pri ustvarjanju revije Simply Clever
sodeluje urednica, oblikovalka, avtorji, tekstopisci, fotografi, lektorji in tiskarji. Glavna
je vloga urednice, saj mora imeti jasno vizijo, kaj naj revija sporoča. Prvi sestanek je
namenjen usklajevanju časa. V tej fazi se naredi časovnica (slika 13), s pomočjo katere
se nadzoruje potek dela in poskrbi, da se ne zamudi datum izida revije. Predvideti je
potrebno tudi morebitne ovire, ki lahko proces podaljšajo. To so npr. korekture,
neodzivnost naročnikov, dodajanje komentarjev ipd. Izid revije Simply Clever je bil
predviden 18. aprila 2016, zadnji dan za oddajo vseh materialov naročniku je bil 1. april
2016.

Slika 13: Časovnica aktivnosti pri nastajanju revije Simply Clever
Določitev vsebin
Ko je časovnica potrjena, se začnejo pogovori o vsebini. Pri tem je potrebno upoštevati,
da je revija namenjena mladim avanturistom in družinam, ki radi uživajo, zato je temu
primerno potrebno izbirati zgodbe in fotografije. Fotografije morajo izkazovati igrivost,
živahnost, preprostost in morajo logično dopolnjevati vsebino. Začne se ustvarjati
zgodbo. Nelektorirane tekste in slike se poveže v t. i. “mockup” – osnutek, ki se pošlje
naročniku, da preuči način komunikacije. Prvi osnutek naredi urednica v programu
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Word (Office, Microsoft). V tej fazi se še ne govori o dizajnu. Gre le za zgodbo, katero
želijo povedati. Ko je zgodba s strani naročnika potrjena, se v proces vključita lektor in
fotograf. S fotografom se določi lokacijo, model avtomobila, dinamiko fotografije ipd.
Na koncu nastane nabor 20 fotografij, iz katerih urednica in oblikovalka izbereta eno, ki
je ustrezno osvetljena, dobro izraža zgodbo in je kompozicijsko dovršena. Kadar
fotografije niso avtorske, jih priskrbi naročnik Škoda Slovenija. To so po navadi visoko
kakovostni renderji avtomobila, postavljenega v neko okolje.
Oblikovanje in prelom
V tej fazi se lahko začne oblikovanje revije. Revijo Simply Clever se oblikuje v
programu Adobe Indesign (Adobe), ki je primarno namenjen oblikovanju ter postavitvi
tiskovin. Njegove prednosti so predvsem v preprostem, a hkrati dovršenem delu z
besedilom in sliko. Dobro grafično oblikovanje ni samo rezultat izjemnega obvladanja
tehnike, temveč gre za prepričljiv izraz preudarnih, dobro izraženih misli, ki izhajajo iz
nenehnega raziskovanja in splošnega zanimanja za svet (13). Kot vsak oblikovalski
koncept ima tudi tiskana revija Simply Clever smiselno vizualno in konceptualno
zaporedje.
Ustvarjanje preloma vključuje tri stopnje:
-

Prejetje vsebine od urednice v obliki strukturiranega word dokumenta, ki
vsebuje ime rubrike, naslov, uvod in glavno besedilo.

-

Upoštevanje formata, ki določa, na kolikšnem prostoru bo določena količina slik
in besedila. Število znakov je odvisno od števila fotografij. Pri uporabi fotografij
je potrebno upoštevati zakonitosti tiska. Slike morajo biti ločljivosti 300 dpi in v
CMYK barvnem načinu (upoštevani pa morajo biti tudi ICC barvni profili).
Obdelujejo se s pomočjo programa Adobe Photoshop. Revija Simply Clever ima
strogo določeno celostno grafično podobo in ima za potrebe tiskovin izdelano
svojo tipografijo, Škoda Pro.

-

Organizacija oz. izdelava mreže – osnovna struktura celotnega oblikovanja, na
katero se umeščajo elementi. Mreža omogoča prelom stolpcev, robov in
predelov za besedilo in slikovno gradivo. Je pripomoček za strukturiranje in
razporejanje dokumentov.
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Težava pri prelomu je predvsem preveliko število znakov. Urednica takrat besedila
smiselno skrajša. Druga, manj pogosta težava, pa so ločljivosti slik. Kadar ima slika
manj kot 250 dpi in jo je potrebno povečati za več kot 50 odstotkov, se sliko zavrne.
Preverjanje
Ko so besedila in slike smiselno uvrščena v mrežo, gre revija k naročniku. Ta v roku
enega tedna javi korekture. Predno gre revija v tisk, jo je potrebno natisniti in strani
razporediti eno zraven druge. To je zadnji pregled pred oddajo. Po pregledu in odpravi
vseh napak gre revija k tiskarju.
Tisk
Revija Simply Clever obsega 36 strani in ima naklado 37.500 izvodov. Tiska se na
brezlesni papir, njen format pa je 210 × 280 mm. Revijo tiska tiskarna TISKARNA
SKUŠEK, d. o. o.

4.2 Rezultati ankete
Da bi ugotovili, ali revija Simply Clever pozitivno vpliva na ugled blagovne znamke
Škoda v očeh javnosti, smo opravili spletno anketo, katero smo izdelali s pomočjo
aplikacije mojaanketa.si. Anketa je bila poslana na 138 elektronskih naslovov, odzvalo
se jih je 98. Njeni rezultati so predstavljeni v nadaljevanju.
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Slika 14: Delež anketiranih, ki so prvič prelistali revijo Simply Clever
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Kot prikazuje slika 14, je večina (59,2 odstotka) anketiranih ob prejetju ankete tudi
prvič prelistalo revijo Simply Clever. Glede na to, da se revija ne prodaja tako kot
klasične revije, je bil odstotek pričakovan, morda celo presenetljiv, saj smo pričakovali
manjši delež tistih, ki revije niso prelistali prvič (40,8 odstotkov).
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Slika 15: Mnenje o vsebini revije Simply Clever
Da je vsebina revije Simply Clever zelo dobra, je potrdilo 42,9 odstotkov anketiranih,
38,8 odstotkov pa jih je pritrdilo, da je dobra. Slabo ter zelo slabo mnenje o reviji imajo
le 4 odstotki vprašanih. Sklepamo lahko, da je anketirane vsebina navdušila, čeravno jih
večina ni med rednimi bralci revije. Glede na rezultate ankete pa lahko upamo, da bo
nekaj anketiranih v nadaljevanju morda le prestopilo med bralce revije.
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Slika 16: Mnenje anketiranih o dizajnu revije Simply Clever
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Iz slike 16 je razvidno, da je večina anketiranih (53,1 odstotka) pozitivno ocenila
oblikovni vidik revije Simply Clever. Tem lahko dodamo še 32,7 odstotkov tistih, ki so
ocenili, da je dizajn dober. Kot povprečen in slab oz. zelo slab dizajn ga je ocenilo le
12,2 odstotka anketiranih.
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Slika 17: Vpliv revije Simply Clever na mnenje o blagovni znamki Škoda
Presenetilo nas je dejstvo, da je večina (61,2 odstotka) vprašanih spremenilo svoje
mnenje o blagovni znamki Škoda na bolje po tem, ko so prebrali revijo Simply Clever.
Spodbudno pa je tudi, da nihče zaradi revije ni spremenil mnenja o blagovni znamki
Škoda na slabše.
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Slika 18: Mnenje o znamki Škoda
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Splošno mnenje o blagovni znamki Škoda je dobro. Kar 38,8 odstotka anketiranih ima o
škodi zelo dobro mnenje ter 44,9 odstotka dobro mnenje, medtem ko 4,1 odstotka
vprašanih o znamki Škoda nima dobrega mnenja oz. ima zelo slabo mnenje. Žal na to
mesto nismo vključili odprto vprašanje, s katerim bi dobili obrazložitev, zakaj o Škodi
nekateri nimajo dobrega mnenja.

Bi pri nakupu novega vozila razmišljal tudi o
vozilih Škoda?
Da

71.40%

Ne

28.60%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Delež odgovorov v %

Slika 19: Mnenje o tem, ali bi pri nakupu vozila razmišljali tudi o vozilih Škoda
Da bi ob nakupu novega vozila razmišljali tudi o avtomobilu Škoda je odgovorilo 71,4
odstotka vprašanih, medtem ko se 28,6 odstotkov vprašanih za nakup Škodinega vozila
ne bi odločilo. Morda je to posledica stereotipnega razmišljanja o kakovosti blagovne
znamke, ki temelji na majhnosti Škodinega trga in strateškem položaju.
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Slika 20: Mnenje o naraščanju ugleda blagovne znamke Škoda
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Večini anketirancev se zdi (98 odstotkov), da ugled blagovne znamke Škoda z leti
narašča, le 2 odstotka vprašanih misli nasprotno.
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5 ZAKLJUČEK
Vsebinski marketing je disciplina in sredstvo, ki se usmerja na doseganje izmenjave
mnenj med potrošniki in podjetji ter obsega vse komunikacijske dejavnosti, s katerimi
obvešča, predstavlja, prepričuje in opominja javnosti o svojih dejavnostih. S
kakovostnimi vsebinami podjetja določajo, kakšen odnos bodo imeli potrošniki z njimi
ter kako se bodo ravnali in odzivali. Dnevno vsak posameznik proizvede ogromno
vsebine, ki jo najlažje distribuira na socialnih omrežjih, kar pa še ne pomeni, da so
vsebine dobre. Če danes želimo biti uspešni na prenasičenem trgu, moramo nujno
ustvariti lasten medij, ko pa ga ustvarimo, ga moramo negovati in spoštovati. Z drugimi
besedami – ustvarjati moramo vrhunsko vsebino.
Vse več je tistih, ki pravijo, da bodo vsebine dosegljive samo še na spletu, in zgolj
peščica je še tistih, ki verjamemo, da pisana beseda nikoli ne bo izumrla. Morda se bo
samo transformirala v digitalni zapis, ki bo dostopen kadar koli in kjer koli, kar je za
uporabnika dobro. Nastopa doba, v kateri bomo lahko do vsebin dostopali neprestano,
brez vključitve v digitalno mrežo.
Na podlagi opravljene ankete, ki je potrdila naša domnevanja, da tiskana revija Simply
Clever pozitivno vpliva na ugled blagovne znamke Škoda, lahko sklepamo, da se
podjetje Škoda zaveda, kako pomembno je nastopati na trgu v obliki različnih medijev,
tudi tiskanih, saj tako dosežejo večje zanimanje ciljnega občinstva.
Škoda kot avtomobilska znamka, v Sloveniji morda še nima tako izrazito močne
identitete. Kljub omenjenemu pa je z anketo dokazano, da takšno razmišljanje ni več
tako močno prisotno kot nekoč. Večina anketirancev bi namreč pri nakupu novega
avtomobila razmišljala tudi o avtomobilu blagovne znamke Škoda, kar kaže na to, da se
Slovenci zavedamo, da podjetje Škoda izdeluje kvalitetne in cenovno dostopne
produkte. K temu seveda bistveno pripomorejo tudi tiskani in digitalno usmerjeni
marketinški kanali, ki omogočajo razširjeno, predvsem pa marketinsko usmerjeno
komuniciranje s ciljnimi skupinami.
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