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avtorja:

POVZETEK

Blagovne znamke v sodobnem svetu predstavljajo pomemben dejavnik pri prodaji.
Njihova podoba se pojavlja povsod. Posebno področje pa predstavljajo spletne rešitve. Z
razvojem sodobnih rešitev Web 2.0 poteka komunikacija hitreje in omogoča dialog z
uporabniki blagovnih znamk. Hiter razvoj socialnih rešitev je omogočil hitro širjenje
informacij. Podjetja tako želijo z viralnim efektom sprožiti val promocijskih akcij, ki se ga
ne da zaustaviti. Danes imajo za sodobno promocijo več brezplačnih orodij, ki so izjemno
učinkovita in niso odvisna od proračuna promocije temveč od ideje in same izvedbe. S
korporativnimi blogi držijo neprestan dialog z uporabniki, jim predstavljajo najnovejše
ponudbe in vpogled v ozadje blagovnih znamk. S pomočjo facebooka omogočijo široki
množici potencialnih strank, da se prične z blagovno znamko identificirati. Tako znamka
dobi osebne lastnosti in uporabniki se z njo lahko pogovarjajo ali celo soustvarjajo njeno
podobo. Twitter omogoča hiter pretok informacij in deljenje kratkih novic s celotnim
svetom. S pravilnim pristopom ga odlično izkoriščajo predvsem zvezdniki in politiki. Spletni
video portali pa omogočajo, da dobijo promocijske akcije tudi gibajočo sliko. Na koncu
vedno zmaga najbolj zanimiva vsebina, ki se s pomočjo uporabnikov širi. V Sloveniji in
svetu imamo veliko odličnih primerov dobrih praks, kjer se je dobra ideja realizirala s
pomočjo brezplačnih spletnih orodij za promocijo. S pregledom in poglobljeno analizo teh
primerov sem ilustriral prednosti posameznih orodij.
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SUMMARY

FREE TOOLS FOR WEB BRAND PROMOTION

In the modern world, trademarks are crucial when it comes to the sale of a product or a
service. Trademarks appear everywhere. Yet, a special area is covered by the internet
solutions. With the development of Web 2.0 solutions, the communication is faster and
allows a dialogue with the costumers of trademarks. The quick progress of social solutions
enable fast expansion of information. Enterprisees try to cause an unstoppable wave of
promotional offers by using viral effects. Nowadays they can use a number of free tools,
which are exceptionally effective for a contemporary promotion and do not depend on the
budget, but on the idea and the execution itself. By using cooperative blogs they keep a
constant contact with users, present the latest offers and insight into the background of
their trademark. With the help of Facebook they enable a wide mass of potential
customers to start identifying with the tradmark. Thus, the trademark gains personal
chracteristics and the users can communicate with it or even co-create its image. Twitter
enables a quick flow of information and provides sharing of quick news with the entire
world. With the right approach, it can be especially usefull to celebrities and politicians.
Online video portals transform promotional offers into a moving picture. Finaly, the most
interesting content wins and is spread by the users. This process of sharing with other
users is the power of viral marketing which is the biggest stimulator of free internet
solutions for promotion of the trademarks. In Slovenia and around the world we have
numerous excellent examples of good practice where an idea was realized with the help
of free Web promotional tools. With and overview and an in-depth analysis of those
examples, I illustrate the advantages of each tool.
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1 UVOD
V sodobnem svetu je bitka za stranke vse pomembnejša. Izdelki ali storitve se prodajajo
pod različnimi blagovnimi znamkami. Te so bolj ali manj prepoznavne. Nekoč so ljudje
kupovali makarone, sok in tune. Danes se kupuje Barilla, Fruc in Rio Mare. Vsako podjetje
pa želi s prepoznavnostjo svoje blagovne znamke povečati prodajo. Blagovne znamke se
tako pojavljajo na vsakem koraku. V zgodovini so mesto za promocijo prevzeli časopisi in
tiskani oglasi. V današnjem svetu pa ima pomembno vlogo v oglaševanju svetovni splet.
Tako ima danes vsaka blagovna znamka svoj prostor tudi na internetu.
Vendar spletne strani še zdaleč niso edino orodje za promocijo blagovnih znamk. Na
spletu je namreč veliko različnih orodij, ki jih podjetja s pridom pretvarjajo v odlično
promocijo za lastno blagovno znamko. Tako imajo blagovne znamke svoje bloge, na
katerih uporabniki in promocijska služba v podjetju delijo izkušnje o izdelkih in poudarjajo
njihove prednosti. Uporabniki preko različnih forumov delijo izkušnje o izdelkih. In mnogo
forumov lansirajo prav lastniki blagovne znamke. Pravo malo revolucijo so sprožila tudi
socialna omrežja, posebej Twitter in Facebook. Ta omogočata podjetjem, da se
uporabniki identificirajo z njihovo blagovno znamko. Rešitve pa se neprestano širijo in v
njih so vključene najbolj obiskane spletne strani na svetu. In prav te strani podjetjem
omogočajo brezplačne rešitve, ki na njihove strani pritegnejo milijone novih uporabnikov.
Veliko vlogo pri sami promociji pa odigrajo uporabniki sami, ki s pomočjo viralnega
marketinga nevedoč postanejo ambasadorji blagovnih znamk.
Cilj diplomske naloge je bil preučiti, na kakšen način in katera brezplačna orodja lahko
podjetja uporabijo za promocijo svojih blagovnih znamk. Ker se tudi sam ukvarjam z
uporabo spleta za promocijo podjetij, sem veliko rešitev tudi v praksi preizkusil. In tudi
nadaljevenje kariere vidim v tej smeri, zato sem želel svoje praktično znanje še poglobiti
in raziskati vse učinkovite rešitve, hkrati pa z delom ustvariti pregled, kje lahko podjetja
na brezplačen način pridobijo nove potencialne stranke. Delo je tako uporaben priročnik
za vse, ki želijo aktivno uporabljati vse priljubljenejša brezplačna spletna orodja.
S pregledom literature in predvsem aktualnih člankov iz tega področja sem sestavil
teoretično osnovo in temelje, katera orodja so primerna za promocijo blagovnih znamk. Z
lastnim znanjem s tega področja in izobraževanji, ki sem jih že opravil, sem dodal tudi
praktičen del. Za večjo verodostojnost na tem področju sem za mnenje povprašal tudi
Mateja Špeharja, ki je trenutno eden izmed vodlinih na področju uporabe blagovnih
znamk na socialnih omrežjih v Sloveniji.
Ta oblika promocije spada med mlajše oblike, a se je razvila iz uveljavljenih in poznanih
orodij. Le te so marketinški storkovnjaki v pravem trenutku znali uporabiti za promocijo
10

blagovnih znamk. Ta orodja se med seboj prepletajo. Za pravilen izkoristek in najboljši
možni rezultat je tako smotrno uporabiti pravo kombinacijo orodij. Treba je znati uporabiti
pravo orodje ob pravem času.
Kot prvi izmed oblik promocije je nastal blog. Korporativni blog je pravzaprav dnevnik
podjetja v katerem predstavlja svoje novosti in delovanje podjetja v ozadju. Z njim se
sproži dvosmerna komunikacija med podjetjem in bralci bloga, ki so potencaialne stranke
blagovne znamke. Z blogom se širi način življenja blagovne znamke.
Mlajšo obliko predstavlja Facebook. Facebook je socialno omrežje, ki podjetjem omogoča,
da dvosmerno komunicirajo s svojo bazo oboževalcev. Preko spodbujevalcev – nagradnih
iger in fotografij, dobi blagovna znamka veliko število podpornikov, ki se seznanjajo z
novostmi.
Twitter kot način za uporabo blagovnih znamk je posebej priljubljen pri glasbenikih in
znanih osebnostih. Ti se preko Twitterja hitro odzovejo in delijo svoje mnenje z
oboževalci. Ti pa redno spremljajo objave svojih idolov.
Video orodja kot sta YouTube in Vimeo sta blagovnim znamkam omogočila brezplačnen
spletni video kanal. Tako blagovne znamke svoj oglasni prostor prestavljajo na splet in z
inovativnimi rešitvami v obliki video vsebin podirajo rekorde v gledanosti.
Vsako izmed orodij ima cilj čim večje število ogledov oz. obiskov. Prav viralni efekt jim to
omogoča. Viralni marketing namreč širi novico, fotografijo ali video posnetek od
uporabnika do uporabnika z bliskovito hitrostjo. Važna je le dobra ideja, vse ostalo naredi
moč medija.
V Sloveniji se podjetja dobro zavedajo moči blagovnih znamk. Zato je njihova prisotnost z
različnimi orodji zelo močna. Pri raziskavi sem se osredotočil na pregled tistih blagovnih
znamk, ki so zaznamovale orodje, s katerim so ustvarile nadvse dober rezultat. Velika
pozornost pa je bila namenjena tudi tistim, ki znajo pravilno kombinirati orodja med
seboj.
Za primer dobre prakse v svetu sem se osredotočil na zgodbe, ki so zaznamovale svet. To
so tiste zgodbe, ki so iz anonimne blagovne znamke ustvarile fenomen. Ob močni svetovni
konkurenci sem poiskal tiste blagovne znamke, ki so ob pravem času izbrale pravo orodje
in z njim naredile izjemen rezultat. Takšen rezultat bi si želela vsaka blagovna znamka.
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2 BLAGOVNA ZNAMKA, SPLET IN PROMOCIJA
2.1

BLAGOVNA ZNAMKA

Blagovne znamke so povsod okoli nas. Velikokrat se sploh ne zavedamo, da prav
blagovne znamke odločajo o tem, kateri izdelek bomo kupili. Že bežen pogled po
hladilniku nam izda, da je prav vsak izdelek pakiran in odet v barve in podobo blagovne
znamke. Vendar so prisotne tudi tam, kjer jih ne vidimo. Že v motorne dele avtomobila,
ki jih sami nikoli ne vidimo, je vtisnjen logotip proizvajalca (Slika 1). In vse to je storjeno z
jasnim ciljem zagotavljanja prepoznavnosti. Prav avtomobilski svet je tisti, kjer so
blagovne znamke močno prisotne in v veliki meri še danes pomembno vplivajo na nakup
avtomobila.
Tako kot se je razvijala blagovna znamka, se je razvijala tudi definicija blagovne znamke
skozi čas. Za blagovno znamko se najpogosteje uporablja definicijo: Blagovna znamka je

ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena prepoznavanju izdelka ali
storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih
(Kotler, 1998, str. 444).
Slika 1: Blagovne znamke v avtomobilskem svetu

Vir: Google (2011)

Blagovno znamko lahko opredelimo tudi kot pravico industrijske lastnine, s katero se
zavaruje kakršenkoli znak ali kombinacija znakov (objekt varstva), ki jih je mogoče
grafično prikazati in ki v gospodarskem prometu omogočajo razlikovanje blaga oziroma
12

storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja (Wikipedia, 2011). S tem
logotipom ali znakom se potem izdelki predstavljajo na trgu in omogočajo razpoznavnost
v primerjavi s konkurenčnimi izdelki.

Kakovostna storitev ali izdelek predstavljata le jedro, ki mu je potrebno vdahniti življenje.
Podjetje, izdelek ali storitev je potrebno ustrezno poimenovati, ga obleči v embalažo ter
mu vdahniti slog. Vse to z namenom, da se predstavi na način, ki bo potencialnim kupcem
pisan na kožo in srce. Kupec je namreč v nasprotju s prepričanjem številnih podjetnikov
daleč od tega, da bi bil zgolj razumni uporabnik. Za nakup se pogosto odloča povsem
čustveno ter celo neracionalno in v nasprotju s pričakovanji. Tako zelo verjetno nihče ne
kupi mercedesa zgolj zato, ker je boljši in hitrejši avto, temveč zato, ker z njim izrazi svoj
slog, vrednote, status, ugled, želje in podobno. Čeprav je človek socialno bitje, je še
vedno rad on sam drugačen in nekaj posebnega (Korelc, 2010). Prav to posebnost pa
izkoriščajo blagovne znamke.
Nikakor pa ne moremo mimo dejstva, da se uporaba termina »blagovna znamka«
nenehno širi in razvija. Poleg obstoječih »lastnosti« ji tako pripisujemo tudi vedno več
človeških lastnosti. Prav zato je Ameriško združenje AMA (American Marketing
Association) kot dodatek k opredelitvi blagovne znamke napisalo, da blagovna znamka

pogosto vsebuje izrazit logotip, obliko pisave, barvno shemo in simbole, ki predstavljajo
implicitne vrednote, ideje ter celo osebnostne lastnosti (Marketing Power, 2011). In prav
to poosebljanje ljudi z blagovnimi znamkami se na internetu zlahka uporabi kot promocijo.
Prav blagovne znamke tako danes določajo življenjski stil. Tako si navdušenca nad
računalniško tehnologijo ne predstavljamo brez računalnika Apple, ljubitelja deskanja na
snegu brez deske Burton in takih primerov je vsak dan več.
Pojem blagovna znamka ima tako danes še širši – psihološki vidik. Blagovna znamka je

mnogo več kot zgolj šminka, kajti še tako lepa zunanja podoba brez duše in osebnosti je
kot obleka na stojalu, mrtva, brez življenja. Blagovne znamke obstajajo samo in izključno
v glavah in srcih ljudi, kar pomeni, da je blagovna znamka predvsem psihološki konstrukt,
ki zahteva psihološko orožje. Ustvarjalci ne smejo pozabiti, da je blagovna znamka skupek
vseh zaznav, stališč, predstav, asociacij in občutkov, ki jih ima posameznik ali skupina do
neke blagovne znamke. Slednje, in ne uporabna vrednost izdelka, ima izredno močan
vplih na človeka, saj je človek predvsem čustveno bitje (Korelc 2010).
Iz pravnega vidika je blagovna znamka sestavni del področja intelektualne lastnine,
obsega pa pravice, ki ne izhajajo iz stvarnega prava, so pa tržno zanimive. Te pravice
izhajajo iz določene intelektualne aktivnosti na industrijskem, znanstvenem, literarnem in
umetniškem področju ter obsegajo patente, modele, blagovne znamke ter oznake
geografskega porekla. V gospodarskem prometu blagovne znamke omogočajo
razlikovanje blaga oziroma storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja
in imajo bistven vpliv na konkurenčnost (Wikipedia, 2011).
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V Sloveniji imamo na tem področju dva osnovna zakona (Zakon o industrijski lastnini in
Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah) in uredbo Sveta ES o blagovni znamki Skupnosti,
ki velja neposredno. Blagovna znamka se lahko registrira (zavaruje) nacionalno, v ES kot
Znamka skupnosti ali mednarodno pri Uradu RS za intelektualno lastnino (Wikipedia,
2011). Z označevanjem naj bi začeli že v času rimskega imperija. Začetniki so bili kovači,
ki so v kovano železo vgravirali lasten logotip (Richardson, 2011). Drugo poimenovanje
blagovnih znamk pa izhaja iz kraja Löwenbräu, ki naj bi svojo znamko – leva, uporabljal
od leta 1383. Prva z zakonom registrirana blagovna znamka na svetu je bila v Veliki
Britaniji, in sicer leta 1876 The Bass Red Triangle (Packard 2010).
Analiza Interbrand vsako leto pripravi seznam globalno najpomembnejših blagovnih
znamk. Po njihovi oceni jih razdeli glede na ocenjeno vrednost blagovne znamke. V tabeli
1 so prikazane najvplivnejše blagovne znamke na svetu.
Tabela 1: Najvplivnejše blagovne znamke na svetu

1

2010 2009 Blagovna
znamka
1
1

Država

Sektor

ZDA

Hrana in pijača

Vrednost
znamke1
70,452

2

2

ZDA

Poslovne rešitve

64,727

3

3

ZDA

Programska oprema

60,895

4

7

ZDA

Internetne storitve

43,557

5

4

ZDA

Raznolike storitve

42,808

6

6

ZDA

Restavracije

33,578

7

9

ZDA

Elektronika

32,015

8

5

Finska

Elektronika

29,495

9

10

ZDA

Medijske storitve

28,731

10

11

ZDA

Elektronika

26,867

11

8

Japonska

Avtomobilska industrija

26,192

12

12

Nemčija

Avtomobilska industrija

25,179

13

13

ZDA

14

14

ZDA

Izdelki
za
osebno 23,298
higieno
Poslovne rešitve
23,219

V milijonih dolarjev.

14

15

15

Nemčija

Avtomobilska industrija

22,322

Vir: Interbrand (2011)

Močna blagovna znamka med drugim omogoča postavljanje in vzdrževanje visokih cen,
kar vodi v višji dobiček, spodbuja povpraševanje, je vir pogajalske moči, poglablja širjenje
asortimana in uveljavljanje novih izdelkov ter odpira vrata do novih kupcev in na nove
trge. Dodatno olajša načrtovanje proizvodnje in prodaje v podjetju, ki si z zvestobo
blagovni znamki ustvari stalen krog kupcev ter podjetju omogoči, da se izogne dobršnemu
delu stroškov pri trženju (Korelc 2010). Prav to je tudi največja moč blagovne znamke in
to je tisto, kar blagovna znamka prinaša podjetju. Na Sliki 2 je prikazan oglas s katerim se
uporabnik enostavno poosebi.
Slika 2: Oglaševalska kampanja Zavarovalnice Triglav

Vir: Marketing Magazin 2010

2.2

INTERNET IN SVETOVNI SPLET

Internet in splet nista sopomenki. Z izrazom internet mislimo na svetovno omrežje
računalniških mrež, ki ga sestavljajo vsi vanj povezani računalniki in infrastruktura, ki jih
povezuje. Internet je sestavljen iz več sestavnih delov (podomrežij), med katerimi je nam
najbolj poznan prav svetovni splet (ang. World Wide Web).

Internet so razvili v ameriškem obrambnem ministrstvu, in sicer v okviru Agencije za
napredne raziskovalne projekte (ARPA), kjer so v 60. letih raziskovali možnosti
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povezovanja računalniških sistemov v decentralizirane mreže. V času hladne vojne so
namreč iskali možnosti povezovanja računalniških sistemov na način, ki bi omogočil lažjo
izmenjavo znanja med raziskovalnimi institucijami in ki bi uspel preživeti tudi jedrski
napad. Nastalo je prvo omrežje ARPANET, v katerega se je priključilo par vozlišč na
ameriških univerzah (Simplnet, 2011).
Splet (angleška kratica www) je porazdeljen hipertekstni (nadbesedilni) sistem, ki deluje
v medmrežju. Hipertekstne dokumente pregledujemo s programom, imenovanim
brskalnik, ki s spletnega strežnika dokument prenese in ga prikaže, navadno na
računalniškem zaslonu. Besedilnim spletnim dokumentom pravimo spletna stran, smiselno
povezanim spletnim mestom pa spletišče. V spletnih straneh so lahko povezave, ki kažejo
na druge spletne strani ali celo pošljejo povratno informacijo spletnemu strežniku. Za
sprehajanje po spletnih straneh se uporablja izraz deskanje (Wikipedia, 2011). In za
deskanje po spletu se uporabljajo različne naprave, kot primer iPad na sliki 3.
Slika 3: Spletna stran New York Times na iPadu

Vir: Apple (2011)

Kot začetek svetovnega spleta se omenja marec leta 1989, ko sta Tim Berners-Lee in
Robert Cailliau v Evropski organizaciji za jedrske raziskave (CERN) razvila sistem,
imenovan ENQUIRE, ki se je od sodobnega spleta precej razlikoval, vendar je vseboval
nekatere osrednje zamisli svetovnega spleta. Naslednji Berners-Leejev projekt je bil tako
imenovani Semantic Web, s katerim je želel narediti predvsem dostopnejše baze znanja,
ki so gostovale na različnih strežnikih v raziskovalnem središču CERN. Berners-Lee je
dodelan predlog za svetovni splet predstavil 12. novembra 1990, prvo spletno stran pa je
spisal dan po tem (Proposal for a HyperText Project, 1990).
Svetovni splet je glede na hipertekstne sisteme, kot so jih poznali pred letom 1990, vnesel
nekaj bistvenih razlik:
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•

•

•

Svetovni splet ne zahteva dvosmernih povezav; namesto tega zadoščajo
enosmerne. To pomeni, da lahko kdorkoli doda povezavo na določeno stran, ne da
bi upravnik te strani moral karkoli storiti.
Za razliko od sistemov, kot sta HyperCard ali Gopher, je splet odprt in prost, kar je
omogočilo vsakomur, da je brez licenčnin razvijal strežnike in brskalnike ter
razširitve zanje. 30. aprila 1993 je namreč CERN objavil, da bo svetovni splet prost
za vsakogar brez licenčnine.
Eden izmed priljubljenih načinov urejanja spletnih vsebin so tudi strani wikipedia.
Za bolj resne namene uporabe interneta pa lahko uporabniki uporabljajo spletne
portale (Wikipedia, 2011).

Tudi podjetja v Sloveniji se vse bolj zavedajo rabe interneta za svoje poslovanje. Delež
podjetij, ki imajo svojo lastno spletno stran, tako iz leta v leto narašča2. Rezultati so
prikazani v tabeli 2.
Tabela 2: Delež podjetij z vsaj 5. oz. z vsaj 10. zaposlenimi v Sloveniji, ki imajo svojo
spletno stran
Leto

Vsaj 5
zaposlenih

Vsaj 10
zaposlenih

2004

47%

58%

2005

47%

59%

2006

51%

62%

2007

53%

67%

2008

59%

71%

2009

57%

69%

Vir: Raba interneta v Sloveniji (2011)

Splet se tako vsak dan širi in razvija. Nemogoče je napovedati, kaj se bo s spletom še
dogajalo v prihodnosti. Za orientacijo razvoja je zanimiv podatek, da je na Googlu vsak

mesec 31 milijard iskanj. Leta 2006 jih je bilo 2,7 milijard. Internetnih uporabnikov leta
1984 je bilo 1000, leta 1992 en milijon, leta 2008 eno milijardo. Za primerjavo moči in
razvoja: Radio je potreboval 38 let, da je dosegel 50 milijonov uporabnikov, TV 13 let,
internet 4 leta, socialno omrežje Facebook 1,5 leta (Lifestyle prihodnosti 2010).

2.3

PROMOCIJA

2

V tabeli je za leto 2009 prikazan padec. Podatki zaradi prehoda na SKD 2008 in vključitve novih
dejavnosti v raziskovanje niso primerljivi s podatki iz preteklih let.
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S pojmom promocija se v sodobnem svetu srečujemo na vsakem koraku. Promocija je

sestavni del tržnega spleta in pomeni vse aktivnosti, s katerimi podjetje informira,
spominja in prepričuje kupce. Nekateri avtorji namesto besede promocija uporabljajo
besedo komuniciranje. Najpogostejša orodja za trženjsko komuniciranje so oglaševanje
(vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali storitev s strani
znanega plačnika), neposredno trženje (komuniciranje z določenimi obstoječimi in
možnimi odjemalci po pošti, telefonu ali na drug neoseben način ter ugotavljanje, kako se
odzivajo), pospeševanje prodaje: kratkoročne dejavnosti za spodbujanje preizkusa ali
nakupa izdelkov oz. storitev), odnosi z javnostmi (razni programi za promocijo in/ali
ohranjanje podobe podjetja oz. izdelkov) in osebna prodaja (osebni stik z enim ali več
kupci) (Kotler 2004).
Slika 4: Kombinacija elementov klasičnega oglaševanja in Facebooka

Vir: Google (2011)

Promocija pa je v vseh svojih oblikah dobila mesto tudi na spletu. Velikokrat se spletna
promocija kombinira z tiskano, kar je vidno na sliki 4. Kupci dobijo s pomočjo interneta

veliko primerljivih informacij o podjetjih, izdelkih in tekmecih, ne da bi jim bilo treba iz
pisarne ali od doma, ni se jim potrebno srečevati s kupci in izpostavljati prepričevanju.
Prepričevalna funkcija oglaševanja je malo zbledela, bolj pomembna je informativna.
Elektronsko nakupovanje bo spremenilo pomen kraja pri trženju, zato se dogaja, da
elektronski trgi zahtevajo manj posrednikov med izdelovalci in porabniki. Podjetja lahko
hitro in preprosto prilagajajo svojo ponudbo, spreminjajo cene in opise. Elektronskim
tržnikom ni potrebno vzdrževati prodajaln, plačevati najemnin, pošiljati katalogov po pošti.
Elektronski tržniki se lahko pogovarjajo z odjemalci in se učijo od njih. Tržniki lahko
izvedo, koliko ljudi je obiskalo njihovo računalniško prodajalno in koliko se jih je ustavilo
na določenih lokacijah v prodajalni. Elektronsko trženje je uporabno tako za velika kot za
majhna podjetja in oglaševalski prostor pri tem ni omejen. Dostop do informacij je hiter,
nakupovanje pa hitro in zasebno. Ko se podjetje odloči za elektronsko trženje, se lahko
odloča med elektronsko prodajalno (opis podjetja in izdelkov v besedi in sliki, katalogi s
cenami), sodeluje lahko na forumih in diskusijskih skupinah, oblikuje svojo oglasno desko
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t.im. svojo spletno stran, pripravi elektronske oglase ali pa le uporablja elektronsko pošto
(Mikrobiz 2011).
V spletno oglaševanje podjetja letno vlagajo milijarde. Zaradi inovativnih tržnikov pa so
danes vidno mesto dobile tudi spletne rešitve, ki so povsem brezplačne. To so spletna
orodja za promocijo, pri katerih je najbolj pomembna ideja in znanje, ki ga podjetje vloži
v idejo in realizacijo le te. Poudaril bi, da so sama družabna omrežja načeloma res

brezplačna za uporabo, a je potrebno kar nekaj znanja in časa da se pokažejo tudi
pozitivni ROI tovrstne komunikacije. Čas in znanje pa še zdaleč nista zastonj, prej obratno
(Špehar, 2011).
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3 BREZPLAČNA ORODJA ZA PROMOCIJO BLAGOVNIH ZNAMK
Promocija blagovnih znamk je vedno zahtevala velike kapitalske vložke. Z nastopom
interneta so se stroški za promocijo preselili na ta medij. Sploh pri promocijah za
blagovne znamke, ki jih uporabljajo na spletu najbolj aktivni uporabniki.
Z razvojom spletnih storitev se je pojavila množica različnih oblik spletnega izražanja.
Mnoge med njimi sploh niso bile razvite za promocijo oz. uporabo v komercialne namene.
Spretni marketinški strokovnjaki so jih znali v pravem času pravilno izkoristiti. Uporabe teh
medijev je od države do države odvisna. Med večjimi strokovnjaki s tega področja je pri
nas znan Matej Špehar, ki se aktivno ukvarja z uporabo socialnih omrežij za promocijo
blagovnih znamk. Meni, da zagotovo prednjači Facebook, predvsem zaradi množične

razširjenosti med slovenskimi uporabniki interneta. Nekaj uspešnih akcij je izpeljanih tudi
na ostalih družabnih omrežjih (YouTube, Twitter, Foursquare, LinkedIn), a odzivi zaradi
manjšega števila uporabnikov niso primerljivi s Facebookom (Matej Špehar, 2011). Tako
se moramo zavedati, da so orodja vsem uporabnikom spleta na voljo. Pomembno je,
katero orodje in na kakšen način se bo uporabilo v sami promociji blagovnih znamk. V
naslednjih podpoglavjih bom predstavil najpomembnejša orodja, njihov razvoj, lastnosti,
prednosti in slabosti pri uporabi.

3.1

BLOG

3.2.1 RAZVOJ IN LASTNOSTI BLOGA

Blog se je v začetku razvil kot spletni dnevnik. Besedo blog (angleška okrajšava besede

weblog oz. redkeje zapisano web log) je 17. decembra 1997 skoval Jorn Barger in pomeni
spletni dnevnik oz. e-dnevnik (Wikipedia, 2011). Se pa od običajnega dnevnika razlikuje
po tem, da je ta dnevnik viden vsem. A običajne dnevnike so pred desetletji krasile
ključavnice, da le ne bi vsebina prišla na dan. Povsem drugačna pa je spletna različica
dnevnika. Ta dnevnik oz. blog je namreč na spletu dostopen vsem uporabnikom, kar je
tudi cilj avtorja bloga. Formalno je Blog spletna stran, ki periodično prikazuje besedila,
slike in druge elemente, ki jih njihovi avtorji sproti dodajajo (Wikipedia, 2011).

Značilnost blogov je enostavno rokovanje, kar omogoča, da jih soustvarjajo tudi
uporabniki brez velikega računalniškega znanja (Wikipedia). S tem je dostopnost in
uporabnost bloga kot medija zelo široka. Uporablja ga lahko namreč vsak računalniško
pismen uporabnik. Poleg avtorja, ki blog objavlja, pa imajo pomembno vlogo tudi bralci.
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Ti imajo namreč možnost komentiranja člankov. Na ta način se sproži interakcija med
avtorjem in bralci.
Izmed vseh rednih uporabnikov svetovnega spleta v Sloveniji (950.000) pa je anketa
Statističnega Urada Republike Slovenije pokazala, da v kategoriji starosti med 10 in 74 let,
Bloge redno obiskuje 120.000 bralcev. Lastni blog pa ima kar 16.000 oseb. Ugotovili so
tudi, da imajo Blogi najzvestejšo publiko, saj se bralci najpogosteje na njih vračajo. Po
podatkih o obiskanosti spletnih strani v Sloveniji sta največja ponudnika blogov v Sloveniji
Blogos in eDnevnik.

Osebni blogi
Osebni blog, kot dnevnik ali opisovanje, je najbolj tradicionalen in razširjen tip bloga.
Osebni blogerji so večinoma ponosni na svoje bloge tudi, če jih berejo samo oni in nihče
drug (Wikipedia). Blogerska scena v Sloveniji je precej razširjena in najbolj gledani Blogi,
so predvsem blogi znanih osebnosti. Tukaj je začetnik gotovo Jonas Žnidaršič, ki je s
svojim blogom (Slika 5) oral ledino na tem področju. Zanimiva je tudi zgodba najbolj
znanega slovenskega Blogerja – Ronija Kordiša. Njegov blog (HAD Blog) obstaja že od
leta 2005 in je hkrati tudi najbolj obiskan slovenski blog.
Slika 5: Blog Jonasa Žnidaršiča

Vir: Siol.net (2011)
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Slika 6: Primer osebnega bloga

vir: HAD BLOG (2011)

Glede na napravo
Najprej so bili vsi blogi napisani z osebnim računalnikom. Z napredkom tehnologije in
dostopnostjo interneta se je širil tudi način uporabe spleta. Splet je sedaj prodrl tudi v
mobilne naprave. Blog, napisan z mobilno napravo, kot je mobilni telefon ali dlančnik, se
imenuje moblog (Wikipedia 2011). Z vse zmogljivejšimi mobilnimi napravami tako
napredujejo tudi moblogi. Na začetku so imeli zgolj besedila in kratke objave. Razvoj je
kmalu dodal fotografije, danes pa je veliko mobilnih blogov v obliki video vsebin.
Uporabnik tako ne zapiše več svojega mnenja temveč ga kar posname in objavi.

Glede na žanr
Nekateri blogi se osredotočajo na določeno temo, npr. politični blogi, potopisni blogi, hišni
blogi, modni blogi, projektni blogi, izobraževalni blogi, blogi o klasični glasbi, kvizni blogi
in legalni blogi (blawgs) ali dreamblogi (Wikipedia, 2011). V Sloveniji so se na pobudo
Mihe Rekarja zelo razvili t. i. foto blogi. Fotografi so namreč v blogih našli način za
promocijo lastnih izdelkov. Na strani združenja ZSFB (združeni slovenski foto blogi,
prikazana na sliki 7) so se vstavljale vsebine iz vseh slovenskih blogov na temo fotografije.
Na ta način se je mnogo fotografov prebilo iz ljubiteljskih v profesionalne fotografe, prav s
promocijsko močjo bloga.
Slika 7: Foto blog je ena izmed oblik žanrskih blogov

Vir: Rekar (2011)
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Korporativni blogi
Poseben segment predstavljajo korporativni blogi. Blogi, ki so lahko interni, za

povečevanje komunikacije in kulture v podjetjih, ali pa eksterni, za
marketing, »znamčenje« (branding) ali odnose z javnostmi, se imenujejo korporativni
blogi (Wikipedia 2011). Prav zanimivo je, kako so strokovnjaki v marketingu uspeli iz ideje
o povsem osebni stvari skovati komercialno rabo. Strokovnjaki za marketing so iz povsem
nekomercialne ideje ustvarili pravo komercialno orodje. Med vodilne na tem področju
blogov spada multinacionalka Google (Slika 8).
Slika 8: Google je eden izmed nosilcev razvoja korporativnih blogov

Vir: Google (2011)

3.2.2 KORPORATIVNI BLOG

Podjetja so zelo hitro prepoznala potencial blogov. Uporabniki namreč vse pogosteje
izdelke preverijo pred nakupom tudi na internetu. Tako so se na mnogih osebnih blogih
znašle informacije o produktih, ki podjetjem niso bila všeč. Najpogosteje je šlo za
kritiziranje njihovih artiklov. Zelo hitro so se zavedali, da je to področje za ugled njihove
blagovne znamke zelo pomembno.
Prvo področje uporabe blogov je zagotovo spremljanje blogov in objav na temo blagovne
znamke podjetja. Tako lahko podjetja zelo hitro pridejo v stik z blogerjem (avtorjem
bloga) in v primeru slabe reklame ponudijo blogerju nov izdelek ali mu pomagajo odpraviti
težave. S tem se uporabniku približajo in povečajo zaupanje v blagovno znamko.
Slika 9: Korporativni blog Mercedes-Benz
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Vir: Mercedes-Benz Passion (2011)

Naslednja stopnja, ki je za podjetja zelo pomembna, je ustvarjanje lastnega bloga. Blog

pri oglaševanju blagovne znamke ne nadomesti tradicionalnih medijev; podjetje ga mora
uporabljati kot dodaten medij pri komunikaciji s ciljno skupino kupcev, ki znamke še ne
uporabljajo (Tinkel, 2005). Blog tako nikakor ne mora biti edino orodje za promocijo, je
pa zelo učinkovito. Pri učinkovitosti bloga pa je zelo pomembna pravilna promocija oz.
raba bloga kot orodja za promocijo. Tega se zelo dobro zavedajo pri Mercedes-Benzu.
Zelo močno blagovno znamko namreč dopolnjujejo z blogom, ki je prikazan na sliki 9.
Da bi zagotovili maksimalno učinkovitost bloga se zgledujmo po študiji, ki jo je opravila
slovenska strokovna računalniška revija Moj mikro. Da lahko podjetje doseže maksimalen
učinek pri promociji blagovne znamke prek bloga, mora izpolniti naslednje pogoje:

Vsebino v blogu mora objavljati v času, ko prodaja raste in se blagovna znamka povezuje
s kakovostjo. Večina podjetij, ki uporablja bloge, objavlja vsebino v blogih samo v namen
zaščite blagovne znamke pred pritožbami in nezadovoljstvom kupcev, vendar pa je
učinkovitost veliko večja, če podjetje govori o znamki že, ko je ta še v začetni fazi in ko se
javnost z njo šele prvič srečuje. (Moj mikro, 2010). Tako se bodoči potencialni kupec z
blagovno znamko prične spoznavati.

Blog mora biti njegov komunikacijski kanal. Večina medijev je brezosebnih in svojemu
občinstvu prenašajo sporočilo, namesto da bi z njim komunicirali, medtem ko blogi
dovoljujejo interakcijo podjetja s svojimi uporabniki in prejemanje povratnih informacij s
strani javnosti; uporabnikom omogočajo dvosmerno komunikacijo, iz njihovih pogovorov
pa lahko razberejo tudi marsikatero podrobnost o svoji blagovni znamki, izdelkih in
podobno, ki jo lahko vključijo v prihodnje načrtovanje poslovanja (Moj mikro, 2010).
Uporaba komunikacijskih kanalov je navadno vezana na visoke stroške, povezane s
pošiljanjem komercialnih sporočil. Tudi podatkovne baze spletnih naslovov so drage in
potreben je čas, da se jih vzpostavi. Komunikacija preko bloga pa je direktna in povsem
brezplačna. Učinkovitost pa se preko statistike lahko nenehno spremlja.

Verodostojnost mora biti osnovna značilnost bloga. Pisci bloga morajo biti osebe, ki so
strokovnjaki na svojem področju, in ne poklicni avtorji, ki delajo v oglaševalskih agencijah.
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Samo prek avtentične vsebine se bo lahko podjetje približalo potencialnim kupcem in se
poistovetilo z njihovimi željami in potrebami, ki jih izražajo v blogu. Blogerji zelo dobro
ločijo pošteno mnenje od oglaševalskega sporočila (Moj mikro, 2010). Prav vsiljevanje
komercialnih vsebin je pogosto razlog, da uporabniki blog prenehajo spremljati. Pravilna
komunikacija preko bloga se v pomembnih podjetjih zelo razvija, vse to s ciljem
približevanja blagovne znamke potencialnemu kupcu.

Blog se mora uporabljati kot dodatek k tradicionalnim medijem. Čeprav imajo blogi
določene prednosti pred drugimi mediji, so učinkovitejši, če jih podjetje pri svoji
marketinški strategiji kombinira z bolj tradicionalnimi mediji (Moj mikro, 2010). Za
podjetje bi bilo sanjsko, da bi lahko komunicirala samo preko bloga. A žal to ni mogoče.
Za podjetje je najboljše, da blog vključi v svojo podobo, ga oglašuje v klasičnih medijih in
se ga uporablja kot dopolnilo. Tako mora biti naslov bloga vedno prisoten na vseh
promocijskih materialih podjetja in se mora enakovredno kosati s spletnim naslovom.

Pretok podatkov prek bloga mora biti prost in tekoč. Vsebina v blogu je zanimiva zaradi
njene raznolikosti, pristne komunikacije, izmenjave mnenj ter strokovnosti avtorjev.
Sponzorirane povezave iz enega bloga v drugega zajamejo še večje število uporabnikov in
podjetjem ponudijo še več možnosti za komunikacijo s ciljnimi strankami (Moj mikro,
2010). Tako je najbolje, da ključne besede v blogu uporabnik tudi s pomočjo
hiperpovezav poveže s spletno stranjo ali celo spletno trgovino.

Podjetje prek bloga dvosmerno komunicira s svojimi potrošniki, v njih spodbudi željo po
interaktivnosti in sodelovanju pri sprejemanju novih poslovnih idej ter s tem poveča
njihovo pripadnost in zaupanje v podjetje. Podjetje se tako približa skupini ljudi, ki loči
strokovnost od oglasnega sporočila in ki jo obvestila prek obstoječih, širši javnosti
namenjenih virov komuniciranja, ne dosežejo (Moj mikro, 2010). In prav približevanje
potencialnim strankam mora biti prva in glavna naloga bloga. Stranka se mora z blagovno
znamko spoznati in jo doživeti kot nekaj, kar je zanj zanimivo in uporabno.
Blogi so tako orodje za širjenje informacij »od ust do ust«. S širjenjem, interaktivnostjo

blogov in neprestanimi spremembami se informacije po Blogosferi3 širijo od ust do ust
hitreje kot kadarkoli prej. Pozitivne možnosti blogov se tako še naprej razvijajo in rastejo s
svetlobno hitrostjo (Tinkel B, Developing Effective Communication Strategies for
Blogosphere). Raba bloga v namen promocije blagovne znamke je že zelo razvita. S
povzemanjem znanj, ki so jih razvile mogočne multinacionalke, je mogoče prav vsakemu
podjetju razviti pravo obliko komuniciranja in izkoristiti moč sodobnega medija, ki se
nehno širi – bloga.
Sami korporativni blogi so pri nas zelo slabo zastopani. Težava korporativnih blogov pri

nas je predvsem v motivaciji zaposlenih za pisanje. Na spletu se le redke stvari zgodijo
preko noči in mnogi prehitro obupajo zaradi premajhnega odziva na začetku. Za vsak
nastop na spletu je potrebno določiti cilje, definirati ciljni avditorij in narediti dobro
strategijo ter se jo seveda držati. Pri nas pa se še vedno rine na splet samo zaradi nizke
cene in potencialnega velikega odziva. Tudi, če ste porabili samo 1€ in ni rezultatov, ste
plačali preveč (Matej Špehar, 2011). Podjetja tako prehitro obupajo ali pa se raje
3

Izraz, ki se uporablja kot skupek vseh blogov.
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posvetijo drugim oblikam brezplačne promocije, ki so zanje enostavnejše. Kljub temu pa
imamo nekaj primerov dobrih praks podjetij, ki uporabljajo to obliko promocije in jim služi
kot orodje za interakcijo s strankami.

3.2

FACEBOOK

Danes je težko spregledati najbolj obiskano spletno stran. Nihče si namreč še 5 let nazaj
ni predstavljal, da bi uporabniki spleta s tako lahkotnostjo delili svoje osebne podatke in
se predstavljali z lastnim imenom in priimkom na strani, ki ima največ ogledov na svetu. A
revolucija se je začela in še traja.

Facebook (Slika 10) je družbena spletna stran, ki je bila ustanovljena 4. februarja 2004 v
mestu Cambridge v Massachusettsu in pripada in deluje v okviru zasebnega starševskega
podjetja Facebook, Inc. Ustanovitelj Facebooka je Mark Zuckerberg, ki je spletišče izdelal
kot študent na univerzi na Harvardu. Na začetku so lahko bili člani spletnega mesta le
študentje harvardske univerze, kasneje pa so lahko člani postali še študenti ostalih
univerz, dijaki ter vsi, stari več kot 13 let. Spletna stran ima po celem svetu več kot 500
milijonov4 aktivnih uporabnikov. Je tudi najbolj priljubljena spletna stran za nalaganje
fotografij - dnevno jih naložijo kar 14 milijonov. Glede na priljubljenost strani se je v
svojem kratkem obstoju Facebook že srečal z nekaterimi kritikami in nasprotovanji,
predvsem zaradi nezagotavljanja zasebnosti, političnih prepričanj njegovih ustanoviteljev
in vprašanj cenzure (Wikipedia 2011).
Slika 10: Logotip blagovne znamke Facebook

Vir: Facebook 2011

Moč tega socialnega omrežja je tako velika, da je Facebook po mnenju analitikov vplival
na izzid predsedniških volitev v ZDA. Veliko mladih je namreč zaupalo predsedniškemu
kanditatu Obami, ki se je odlično približal volilcem s sodobno tehniko. V arabskem svetu
je ta isti Facebook sprožil pravo revolucijo in padec diktature. Ljudje so ustvarili skupine
proti diktatorjem in nato s skupinami načrtovali dogodke, ki so se resnično zgodili. Tako
je vsak dan večje ševilo mladih protestiralo in kot povod za prihod na ulice je bilo prav
vabilo prijateljev s Facebooka. 18 dni so trajali protesti v Egiptu, kjer je imel Facebook

ključno vlogo v komunikaciji med protestniki in zunanjim svetom. Eden izmed protestnikov
je bil nad socialno mrežo tako navdušen, da je po njej poimenoval svojo novorojenko
(Dnevnik 2011).

4

Podatek je veljal v času pisanja članka. Aktualni podatek je že preko 600 milijonov.
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Slika 11: Profil blagovne znamke Kolektiva Slovenija na Facebooku

Vir: Facebook (2011)

Glede na to, kakšno revolucijo je sprožil, je povsem logično, da gre za spletno stran (Slika
11), ki je zelo enostavna za uporabnike. Facebook lahko uporablja vsak, ki je spletno
pismen oz. zna brskati po internetu. Poleg posodabljanja statusa, vnosa osebnih
podatkov, nalaganja foto in video vsebin, omogoča še nešteto aplikacij. Nekateri, med

njimi tudi eden izmed razvijalcev spletnih aplikacij, imenujejo Facebook kar socialni
operacijski sistem. Možnosti razvoja so namreč neslutene. S tem, ko so sprostili možnost
ustvarjanja aplikacij drugim izvajalcem oziroma programerskim hišam, so pri Facebooku
dejansko naredili nekaj podobnega, kot je pred leti naredil Microsoft. Platforma in
osnovne programske aplikacije so bile njihove, hkrati pa so dali možnost zaslužka drugim
programerskim hišam, da so lahko izdelovale in prodajale aplikacije za njihov operacijski
sistem (Moj mikro 2007). Prav takšne aplikacije so danes med uporabniki in podjetji zelo
priljubljene. Obstajajo namreč podjetja, ki se ukvarjajo izključno samo z razvojem aplikacij
za Facebook. V teh aplikacijah je nešteto možnosti za promocijo in oglase. Vendar znajo
podjetja to prav dobro zaračunati.
Slika 12: Rast števila uporabnikov Facebooka od decembra 2004 do 2010

Vir: Facebook.com, SocialBakers

Facebook spada med tiste spletne strani, ki jih uporabniki interneta najpogosteje obiščejo.
Vsak dan rast uporabe Facebooka še vedno narašča (Slika 12). Število uporabnikov
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Facebooka pri nas se je v primerjavi z majem 2010 povečalo za skoraj 50 tisoč. Sredi
marca 2011 je bilo v Sloveniji 627.360 uporabnikov Facebooka. Med tistimi, ki so že
uporabljali internet (ne glede na pogostost uporabe), delež uporabnikov Facebooka znaša
51 odstotkov. (RIS, 2011). Priljubljenost spletne strani in njena prepoznavnost sta za
komercialno rabo izjemno pomembni. Zavedati pa se je potrebno tudi omejitev, ki jih
Facebook prinaša. Povprečni uporabnik Facebooka je morda zelo drugačen od
povprečnega tipa kupca, ki se odloči za nakup določene blagovne znamke. Med

slovenskimi uporabniki Facebooka prevladuje starostna skupina od 25 do 34 let (33
odstotkov), ki ji tesno sledi segment od 18 do 24 let (31 odstotkov). Izstopa predvsem
podatek, da med slovenskimi uporabniki Facebooka najdemo zelo malo posameznikov,
starih 45 let ali več. Podatki o uporabi socialnih omrežij v ZDA kažejo drugačno sliko, saj
ta omrežja uporablja 61 odstotkov tamkajšnjih uporabnikov interneta nad 18. letom
starosti, pri čemer pri starejših posameznikih upad ni tako izrazit (RIS 2011). Za izrabo
Facebooka v komercialne namene so tako najbolj uporabne blagovne znamke, ki so
primerne za mlajše od 45 let. Zato ni čudno, da se blagovne znamke za starejše ne
odločajo za ta komunikacijski kanal. Kljub temu da so starejši manj dojemljivi za napredno
spletno komunikacijo, ima Facebook kar nekaj najstarejših privržencev. 104 leta je stara

najstarejša uporabnica Facebooka. Lilian Lowe iz Walesa prek Facebooka ohranja stik s
svojimi sedmimi vnuki in trinajstimi otroki (Dnevnik 2011). Najmlajši uporabnik Facebooka
pa ne sme biti mlajši od 14 let. Takšni so namreč splošni pogoji uporabe storitev na
Facebooku, čeprav se jih uporabniki ne držijo. Na Facebooku tako najdemo tudi profile
dojenčkov in celo hišnih ljubljenčkov.
FACEBOOK ZA PROMOCIJO BLAGOVNE ZNAMKE
Tudi Facebook spada med tiste komunikacisjke kanale, kjer komunikacija poteka
dvosmerno. Podjetja se danes tega vse bolj zavedajo. Ključno je, da se zavedamo, da

mora biti ta komunikacija nujno dvosmerna, da se spuščamo v dialog z uporabniki ali
kupci, tudi če so nezadovoljni. Moramo se zavedati, da s prihodom družabnih omrežij
podjetja ne upravljajo več z lastno blagovno znamko in ugledom. Z njima upravljajo kupci,
uporabniki in drugi deležniki, ki se o nas pogovarjajo na družabnih omrežjih (Recj 2010).
V Sloveniji je največji strokovnjak za socialna omrežja Matej Špehar. Nekdanji radijski
voditelj je že zelo zgodaj uvidel moč socialnih omrežij. Danes vodi veliko število profilov
podjetij in jim pomaga pri njihovem upravljanju. Sam meni, da so najpomembnejši
dejavniki za komercalni vstop na Facebook naslednji:
•
•
•
•

Facebook ima po svetu 600 milijonov uporabnikov, od tega jih 600 tisoč prihaja iz
Slovenije.
Povprečni uporabnik Facebooka preživi na strani 55 minut dnevno, zato velja
Facebook za najbolj obiskano stran na svetu.
Na Facebooku je že preko 300.000 komercialnih strani.
Facebook omogoča natančno ciljanje uporabnikov po demografskih podatkih
(Matej Špehar, 2011).
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Za podjetja je vstop na Facebook zelo pomemben. Z nastankom iskalnikov so se pričele
razvijati tudi spletne strani. Sedaj, ko vidno vlogo v poslovnem svetu predstavlja
Facebook, je vstop na ta trg praktično nujen. Facebook namreč namesto običajnega
profila, ki ga uporabljajo posamezniki, podjetjem brezplačno ponuja facebook stran.

Facebook stran je glavna vezna točka med vašimi uporabniki in vašo blagovno znamko
(Matej Špehar). Facebook podjetjem tako omogoča, da nagovarjajo uporabnike, delijo
izkušnje in promovirajo lastno blagovno znamko. Prav stran blagovne znamke je tista, ki
omogoča interakcijo bodočih kupcev z blagovno znamko. Tako lahko podjetje povsem
brezplačno dobi prostor, kjer lahko predstavi svojo blagovno znamko, predstavitve
produktov... Na ta način pride tudi do brezplačnega samooglaševanja na strani.
Potencialne kupce z objavami in povezavami vabijo na svojo spletno stran.
Facebook so praktično posvojile radijske postaje. Radio je tako dobil dvosmernost
komunikacije med radijskimi voditelji in njihovimi poslušalci. Tako so Facebook strani
radijskih postaj med najbolj priljubljenimi. Radio pa svoje vsebine prenaša tudi na ta
medij in tako je posnetke oddaj mogoče poslušati tudi na Facebooku. Poslušalci pa
glasbene želje po novem oddajajo kar preko Facebooka. Dober primer je Radio 1, ki je
prikazan na sliki 13. S pomočjo aplikacij, ki so jih razvili, pa je mogoče radijske postaje
poslušati neposredno preko Facebooka.
Slika 13: Facebook stran Radia 1

Vir: Facebook

Stran deluje podobno kot običajen zasebni profil, ki ga ima lahko vsak fizični uporabnik, le
da je prirejen poslovni rabi in komunikaciji. Na njej imamo lahko tako statične kot
dinamične vsebine, ki jih posredujemo "prijateljem" našega produkta. Temeljna razlika

med klasično www in Facebook stranjo je, da se nove vsebine izpisujejo na profilih
uporabnikov. To pomeni, da se uporabniku ni potrebno vračati na Facebook stran, da bi
bil obveščen, kaj je novega, temveč je o vseh spremembah obveščen kar na lastnem
zasebnem profilu (Matej Špehar, 2011). Facebook je tudi med slovenskimi blagovnimi
znamkami najbolj prisoten. Najbolj očiten razlog se skriva v statistiki: Slovenija ima preko
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650.000 uporabnikov Facebooka, Twitter pa jih v Sloveniji uporablja le 10.000. A tudi
drugače se omrežji močno razlikujeta v zahtevnosti komunikacije in viralnosti vsebin. Pri
Facebooku se sicer lažje doseže večje število uporabnikov, a so Twitter sledilci lahko dosti
bolj aktivni in kvalitetni (Matej Špehar, 2011).
Nekateri napovedovalci trendov trdijo, da je Facebook novi Google. In če je Facebook res
pravi vlak, ki vodi v prihodnost, je pametno nanj skočiti čim prej in rezultate bomo dosegli
pred konkurenco. Če pa je Facebook zgolj zelo prepričljiva modna muha, so vlaganja
odveč. A vendar za najbolj enostavne stvari, kot so lasten profil, ustanovitev skupine,
organizacija dogodka in oglaševanje, le poskrbite! Dela imate največ uro ali dve (Mitja
Mavsar, 2006).
Facebook podjetjem poleg strani omogoča tudi pravo oglaševanje. Gre za cenovno
ugodne oglase. Naročnik pa lahko določi, kateri skupini uporabnikov se bodo oglasi
prikazovali. Določi lahko starost, spol, lokacijo in celo status razmerja. Zaradi vse večje

razširjenosti družabnih omrežij so oglaševalci spoznali, da je tam doma obsežno
občinstvo, ki ga ne gre zanemariti. Oglaševanje v teh omrežjih se je uspešno uprlo
gospodarski krizi, ki je sicer na določenih področjih izrazito oklestila oglaševalske
proračune. eMarketer ugotavlja, da je bilo po svetu leta 2006 za oglaševanje v družabnih
omrežjih namenjenih 445 milijonov ameriških dolarjev, v letu 2009 pa 2,2 milijarde
dolarjev (RIS 2010). Tovrstno oglaševanje ne spada v kategorijo brezplačnih spletnih
orodij, vendar ga zaradi njegove velike moči ne smemo spregledati.
Tabela 3: Blagovne znamke v Sloveniji z največjim številom oboževalcev na Facebooku

Število oboževalcev5

Stran blagovne
znamke
1
Umek
2
Cockta
3
Lisca
4
Radio 1
5
Pes – moj prijatelj
6
Radio Hit
7
Lina Kuduzovič @ SIT
8
Dejan Zavec
9
Slovenija ima talent
10 Siddharta

232.713
136.124
120.043
109.146
102.442
70.696
64.262
64.026
61.444
60.544

Vir: Druzabnaomrezja.si (2011)

Socialno omrežje Facebook razkriva moč svojega medija. Blagovne znamke z največ
oboževalci imajo preko 60.000 oboževalcev (Tabela 3). Blagovna znamka z največ
oboževalci – Umek, pa jih ima kar 232.000. Po grobi oceni je vsak drugi slovenski
5

Število oboževalcev na dan 14. april 2011.
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uporabnik Facebooka tudi oboževalec blagovne znamke Umek. Seveda pa so njegovi
oboževalci iz celotnega sveta. Drugo uvrščena Cockta ima 136.124 oboževalcev. Močno
zaostaja za prvo blagovno znamko. Tretja je Lisca. Vidi se, da so prve tri blagovne zamke
izrazito naravnane na širšo publiko, kot je Slovenija. Prav zato imajo tudi večje število
oboževalcev. Radio 1, ki je dolgo časa veljal za najbolj obiskano slovensko blagovno
znamko na Facebooku, je četrti. Je pa prvi, ki je orientiran samo na Slovenijo.
V želji po povečanju števila svojih oboževalcev pa gredo podjetja velikokrat tudi preko
splošnih pogojev, ki jih določa Facebook. Facebook se je namreč pravno zelo dobro
zaščitil in je hkrati tudi lastnik vse vsebine, ki jo uporabniki tako veselo ustvarjajo. S tem
si je pridržal tudi pravico, da profile, ki kršijo pogoje, tudi odstrani. Matej Špehar ta pravila
zelo slikovito opiše »Facebook ima zelo jasno poslovno filozofijo – v našem peskovniku se

lahko igra vsak. A mi postavljamo pravila igre in tisti, ki se z njimi ne strinja ali jih krši,
lahko pobere svojo lopatko, kanglico in peskovnik nemudoma zapusti« (Špehar 2010).
Najbolj stroga so pravila pri nagradnih igrah. Radio 1 je tik preden je dosegel 100.000
oboževalcev, stran nenapovedano izgubil. Facebook jo je namreč odstranil. Facebook je

postavil zelo ostra pravila glede izvedb nagradnih iger (prepovedano je na primer
pogojevanje sodelovanja v nagradni igri z objavami na Facebooku) in kršitve sankcionira z
ukinitvami strani. Radio 1 je v preteklosti izvedel kar nekaj takšnih iger, pri čemer sploh ni
edini, saj takšne ali drugačne promocijske akcije na Facebooku izvajajo praktično vsi
mediji (Slovenske novice, 2011). A po pritožbi in prošnji Radia 1 za vrnitev profila, jim je
Facebook željo uslišal.
Pri Facebooku pa je poleg števila obiskovalcev pomemben tudi FIR. FIR (Facebook

Interaction Reach) predstavlja vpogled v kvaliteto interakcij na Facebook strani. Prikazuje
stopnjo uspešnosti objav in splošno interakcijo uporabnikov s stranjo (Špehar, 2011). S
pomočjo indeksa FIR se vidi, koliko so sploh uporabniki Facebooka navezani na blagovno
znamko. Zato tudi ni čudno, da je seznam strani z največ obiskovalci drugačen od tistega,
ki predstavlja seznam strani z največ interakcijami.

Z objavljanjem zanimive vsebine spobudite uporabnike, da komunicirajo z vami in vam s
tem podajo povratno informacijo, ki jo uporabite za nadaljnjo komunikacijo na Facebook
strani. Ko uporabnik stopi v stik z vami, postane neke vrste ambasador vaše strani in
blagovne znamke, saj se vsaka interakcija objavi na uporabnikovem zidu, kar je vidno
vsem uporabnikovim prijateljem – v povprečju ima vsak uporabnik okoli 130 prijateljev.
Vsaka interakcija uporabnika vpliva na FIR-indeks vaše strani, ki na strani
DruzabnaOmrezja.SI prikazuje kvaliteto posamezne strani in njen doseg glede na odziv
uporabnikov na objave strani. FIR-indeks se izračunava za pretekli teden in temelji na
povprečni kvaliteti interakcij zadnjih sedmih dni od trenutnega datuma (Špehar, 2011).
Strani z večjim FIR-indeksom se bodo pogosteje prikazovale na vstopni strani Facebooka,
strani z nižjim FIR-indeksom pa redkeje.
Na seznamu aktivnih Facebook strani (Tabela 4) so bistveno višje uvrščene blagovne
znamke znanih osebnosti. Z njimi se uporabniki pogosteje srečujejo, se lažje poosebijo in
zato tudi pogosteje prihajajo v stik z njimi. Prav znane osebnosti so tiste, ki z nagradnimi
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igrami in podobnimi triki vabijo svoje oboževalce na komercialne strani. Na ta način tržijo
svojo blagovno znamko in svojo moč na Facebooku tudi prodajajo. Zavedajo se namreč,
da je Facebook močno orodje, ki se trenutno tudi dobro prodaja.

Kljub veliki in močni zastopanosti Facebooka med Slovenci pa se je vseeno treba zavedati
omejitev, ki jih to omrežje prinaša. Facebook namreč ni velika oglasna deska, kamor

lepimo oglase, ampak komunikacijsko središče, kjer ne samo posredujemo informacije,
ampak jih tudi sprejemamo in nanje reagiramo. Odlično komunicira Algea, gre za
prehransko dopolnilo, ki nagovarja zelo ozek krog potencialnih strank, a ima vseeno veliko
uporabnikov in odlično komunikacijo (Matej Špehar, 2011).

Tabela 4: Najkvalitetnejše komercialne Facebook strani

Stran blagovne
znamke
1
Lisca
2
Umek
3
Jan Plestenjak
4
Rebeka Dremelj
5
E-Študentski Servis
6
Denis Avdić
7
Dejan Zavec
8
Lina Kuduzovič @SIT
9
Radio City
10 Perpetuum Jazzile

FIR-indeks
397,00
363,63
331,00
261,00
242,50
230,00
220,00
203,00
182,36
148,50

vir: Druzabnaomrezja.si (2011)

3.3

TWITTER

V hitro razvijajočem spletnem svetu ustvarjalcem idej nikoli ne zmanjka. Leta 2006 so

splovili spletni servis, ki naj bi posnemal komuniciranje prek SMS-sporočil. Od tod izvira
tudi glavna »hiba« tega družabnega omrežja: omejitev sporočil na 140 znakov. Iz mobilne
telefonije kratkih povedi navajeni uporabniki so novinca bliskovito vzeli za svojega. Na
spletnem nebu je zasijala nova zvezda, imenovana Twitter (Moj mikro, 2010). Logotip
podjetja je prikazan na sliki 14.
Slika 14: Logotip podjetja Twitter
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Vir: Twitter

Sodobni mediji v primerjavi s klasičnimi dobivajo svojo moč predvsem v široki uporabi in
izredno hitrem pretoku informacij. Verjetno je najbolj razvpit primer uporabe omrežja

pristanek letala na reki Hudson. Twitter je bil namreč prvi medij na svetu, kjer se je
pojavila novica o dogodku, objavil jo je očividec, ki je z mobilnim telefonom prehitel vse
poročevalce (Moj mikro, 2010). In prav to hitrost informacij se da uspešno uporabiti
predvsem za reklamne kampanje podjetij, obveščanja o akcijskih ponudbah in podobno.
Ni čudno, da so o uporabi Twitterja v poslovne namene izdali že tudi prvo knjigo. Storitev

družabnega omrežja Twitter je izredno nalezljiva in s svojo preprostostjo osvaja množice.
Uporabniki storitev izkoriščajo v najrazličnejše namene, tako se je v preteklosti že aktivno
udeležil raznih kampanj, uporabili so ga v izobraževalne namene, učinkovit je bil v
številnih nujnih primerih, z njegovo pomočjo so protestniki protestirali, podjetja pa so ga
posvojila za stike z javnostjo ali ga uporabila za razne ankete (Moj mikro, 2010).
Twitter je Jack Dorsey ustvaril marca 2006, svetu pa ga je predstavil julija. Od tedaj dalje
je Twitter postal globalen in ima 200 milijonov uporabnikov, ki vsak dan ustvarijo 65
milijonov sporočil. Dnevno pa izvedejo 800.000 iskanj (Wikipedia 2011). Tako spada v
kategorijo najbolj vplivnih spletnih strani. Glede na njegov način uporabe je zanimiv opis
tudi »SMS-interneta« (D'Monte 2009), kar naj bi bilo tudi njegovo poslanstvo.
KAKO TWITTER DELUJE
Twitter mnogi označujejo tudi z oznako mikroblog. Medtem ko uporabniki bloga pišejo
svoj spletni dnevnik, uporabniki Twitterja pošiljajo kratka (do 140 znakov dolga) sporočila.
Ta sporočila predvsem opisujejo, kaj avtor počne, izražajo njegove misli ali opisujejo,
kje se nahaja. Twitter je tako skoncentrirana različica bloga.

Uporabnikom, ki se nam zdijo zanimivi, sledimo, to pa pomeni, da se na naši domači
časovnici6 (twitter.com) poleg lastnih pojavljajo tudi objave teh uporabnikov. Podobno kot
na Facebooku, odkar ima nov vmesnik7. Pomembna razlika pa je, da je prijateljstvo na
Facebooku vzajemno; jaz sem lahko tvoj prijatelj, samo če si tudi ti moja prijateljica. Na
Twitterju pa v času pisanja tega besedila8 npr. Ashtonu Kutcherju sledi več kot 3 milijone
oboževalk, on pa samo 190 osebam (Monitor 2009).
Twitter se že od svojega obstoja naprej bori z primerjavo s Facebookom. Oba sta namreč
socialni omrežji, ki sta spremenili komunikacijo med ljudmi. Vendar poznavalci kot
največjo prednost Twitterja vidijo preprostost uporabe. Za njegovo uporabo je potrebno

manj znanja in raziskovanja kot za Facebook. Ne zapleta se s temami zasebnosti in je
popolnoma varno družabno omrežje. Vse to so izpostavili sodelujoči v raziskavi. Zato ni
presenetljivo, da ga uporablja toliko podjetij (Marketing Magazin, 2010).
Twitter in podjetja oz. njihove blagovne znamke
Tako Twitter kot Facebook sta dva moderna fenomena, ki podjetjem omogočata
brezplačno uporabo in promocijo, ne da bi podjetja za to zapravljala milijone. V času
6

Osnovna stran, ki jo vidi vsak uporabnik Twitterja in je prilagojena glede na to, koga uporabnik
spremlja oz. mu sledi.
7
Facebook je po uspehu Twitterja svoj uporabniški vmesnik prilagodil in je podoben Twitterju.
8
Revija Monitor je članek objavila leta 2009.
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klasičnega oglaševanja so podjetja vlagala veliko denarja v oglase, katerih učinek je bil
težko izmerljiv. Twitter je nosilec trendov v komunikaciji. Če gremo sto let nazaj v

zgodovino, je bilo mogoče nove stranke spoznavati le, če si jih direktno in osebno
kontaktiral. Nato je sledila telefonija s telefonskim marketingom, TV-oglasi in revolucija s
spletnimi oglasi in oglaševanjem prek e-pošte. Twitter pa predstavlja novo generacijo v
tej eksponentno naraščajoči obliki komuniciranja – sedaj lahko stranke komunicirajo s
podjetji hitreje kot kadarkoli prej (Maneesh, 2009).
Twitter je tako sodobni pospeševalec prodaje in tudi sodobni nosilec trendov. Uporabniki
namreč svoje izkušnje delijo na lastnih Twitter-profilih. In kaj je za promocijo Pivovarne
Laško boljšega, kot objave uporabnikov v stilu »S kolegi gremo na pivo. Laško seveda!«
Tako pridejo podjetja do povsem brezplačnih reklam, ki jih uporabniki nevede sami
promovirajo. Predvsem pride tu najbolj do izraza dobra strategija blagovne znamke in
poosebljanje ljudi z njenimi vrednotami.
Prisotnost na Twitterju je za podjetja izjemnega pomena. Zelo uporaben je v primeru, ko
gre za odgovarjanja na pritožbe. Pred Twitter-revolucijo so kupci pred nakupom preverjali

spletne strani, bloge za mnenja o produktih. Danes je Twitterjem enostavnejše slediti
debatam o produktih in podjetjih (Maneesh, 2009). Tako podjetja z lastno interakcijo na
Twitterju ustvarijo pozitivno klimo. Z hitrim in odzivnim odgovarjanjem na pritožbe pa
podjetja pridobijo ugled in si ustvarijo ime kot uporabniku prijazno podjetje.

Twitter omogoča, da podjetje raziskuje in izboljšuje svoje produkte brez dragih lastnih
raziskav. Na ta način Twitter pomaga izboljšati posel (Maneesh 2009). Podjetja lahko na
ta način preverjajo, ali je uporabnikom nov artikel všeč, in tudi spremljajo odzive
uporabnikov. Način komuniciranja s svojimi »sledilci« je v zadnjih letih pograbila tudi
politika. »Ob nastopu mandata ministra sem sklenil, da ne bom izgubil stika z državljani in

skozi njihove odgovore in komentarje spremljam njihovo mnenje, vidim, kaj jih teži in
kako vidijo politično realnost. Velikokrat imajo ljudje prav in jim politiki premalo
prisluhnemo. Spletna družabna omrežja mi zato predstavljajo stik z ljudmi,« (RTV
Slovenija, 2011) je svojo udeležbo na Twitterju komentiral Minister za pravosodje dr. Aleš
Zalar. Tako politika kot podjetja Twitter koristita kot zelo uporaben direkten stik s
potrošniki oz. volilci.
Slika 15: Cockta na

Twitterju
Vir: Twitter (2011)
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Twitter in Facebook sta za podjetji večna dilema. Večina podjetij v Veliki Britaniji je bolj

naklonjenih uporabi Twitterja kot Facebooka, ko se želijo povezovati s svojimi potrošniki,
kupci, uporabniki storitev. To je pokazala najnovejša študija Virgin Media Business
(Marketing Magazin, 2010). V Sloveniji je zadeva drugačna. Med uporabniki se je namreč
dosti bolj prijel Facebook in tudi podjetja ga aktivneje uporabljajo. V Sloveniji namreč še
nimamo blagovne znamke, ki bi imela več kot 3.500 sledilcev na Twitterju, medtem ko se
številke na Facebooku dvigajo že preko 100.000. Število aktivnih uporabnikov Twitterja v
Sloveniji namreč zelo počasi narašča.

Podobno kot pri Facebooku tudi tukaj aktivno komunicirate z vašo ciljno publiko.
Enostavno si izmenjujete sporočila in objavljate odgovore na vprašanja uporabnikov. Tu
pogovor poteka še na nekoliko bolj osebnem nivoju kot na primer pri Facebooku, saj
lahko za vsako sporočilo določite, komu bo namenjeno, čeprav so v končni fazi vsa
sporočila javno objavljena. Twitter tako vzpodbuja razmišljanje, raziskovanje in je na ta
način kvalitetnejši kot Facebook (Žagar 2010).
Tabela 5: Najbolj gledane slovenske Twitter-strani

Mesto Ime strani

Sledilci

Prijatelji Seznami Tweeti

1

Moje Delo

3.300

3.213
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689

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

24ur.com
Interactive Agency
Finance
My Akrapovic
RTV Slovenija
Slovenija.info
Žiga Turk
Vest
Spletna Mladina
Računalniške novice
Slovenska Unija
Žurnal24

2.942
2.166
2.010
1.736
1.655
1.621
1.476
1.402
1.375
1.343
1.281
1.275

2.928
2.310
269
1.997
1.776
844
340
1.010
435
1.998
1.240
27

109
40
83
55
70
44
59
71
68
54
37
40

3.823
299
3.569
889
17.182
624
6.279
5.009
1.223
5.178
240
6.794

Vir: Mehadžič, Twitter (2011)

Medtem ko imajo največje število obiskovalcev na Facebooku mladinske blagovne
znamke, je pri Twitterju zadeva drugačna (Tabela 5). Največ sledilcev ima Moje Delo. Gre
za največji zaposlitveni portal v Sloveniji, ki preko Twitterja ponuja aktualne zaposlitve. Na
drugem mestu mu sledi portal 24ur.com, ki je med drugim tudi najbolj obiskana spletna
stran v Sloveniji. Prav preko svoje strani so pridobili sledilce. Tretja slovenska stran je
Agencija za upravljanje s spletnimi rešitvami Interactive Agency. Za razliko od Facebooka
na Twitterju ne zasledimo radijskih postaj.
Iz podatkov lahko razločimo, da so najbolj gledane blagovne znamke na Twitterju povsem
druge od tistih, ki jih najdemo na Facebooku. Tudi samo število sledilcev je neprimerljivo
s tistimi na Facebooku.
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3.4

VIDEO PROMOCIJA

Video promocija spada med tiste prve naprednejše oblike oglaševanja, ki so se pojavile po
tradicionalnih tiskanih oglasih. Video oglaševanje se je najprej pojavilo na televiziji. TV-

oglasi so na splošno pojmovani kot najučinkovitejši široko-potrošniški oglaševalski format.
To dokazujejo visoke cene, ki jih TV-postaje zaračunavajo za reklamni čas med zelo
gledanimi TV-dogodki. Dober primer je Ameriški Super bowl - finale ameriškega
nogometa, kjer 30 sekund reklamnega časa stane 2,3 milijona dolarjev (podatek za 2004)
(Wikipedia 2010). Ker gre pri tovrstnem oglaševanju za zelo drago oglaševanje, se je na
spletu pojavila alternativna rešitev – video vsebine oz. kar lastni spletni TV-kanal.

Slika 16: Spletni kanal blagovne znamke Adidas na strani YouTube

Vir: YouTube (2011)

Vsak, ki bi pred 10 leti podjetnikom razlagal idejo o lastnem televizijskem kanalu, bi bil
razglašen za norega. Sploh, če bi ocenjeval, da gre za učinkovito in cenovno dostopno
rešitev. Kajti postati ponudnik lastnega TV-programa, je še danes velikanski strošek.
Številke, ki jih podjetja porabljajo za lastno produkcijo in oddajanje lastnega TVprograma, so še za velika podjetja velik strošek, kaj šele za majhna in srednja. Mala

podjetja si ne morejo privoščiti večjih marketinških budgetov, zato izkoristijo YouTube za
lastno promocijo (Mashable, 2011). Na spletu je namreč dostopnih več brezplačnih
ponudnikov, ki omogočajo, da si podjetje ustvari lastni spletni TV-kanal (Slika 16). Vodilna
pa sta zagotovo YouTube in Vimeo, ki si ju podjetja tudi najpogosteje poslužujejo.
Na spletu se podjetja dosti manj razlikujejo med seboj kot v realnem svetu. Uspe lahko

tudi manjšim blagovnim znamkam. Veliko jih misli, da so lahko uspešni posnetki samo
velikih blagovnih znamk, kot so Nike ali Adidas, vendar je to zmotno. Dober primer je
Alphabet photography, saj si je posnetek ogledalo več kot 30 milijonov obiskovalcev.
(Marsahble, 2011). Na spletu namreč dober rezultat dosežeta prava ideja in izvedba. Ni
toliko pomembno, ali za njo stoji velika korporacija ali mala blagovna znamka.
YOUTUBE
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YouTube je največji spletni ponudnik video vsebin. Na svojem blogu so pri YouTubu

zapisali, da njihovi uporabniki vsako minuto naložijo na stran za kar okoli 35 ur novih
videoposnetkov, kar je precej več kot meseca marca, ko je bilo vsako minuto naloženih za
24 ur videoposnetkov. Skupaj to znaša kar 50.400 ur videoposnetkov v posameznem
dnevu (Računalniške novice 2010). Mnoga podjetja so že izkoristila potencial ene najbolj
obiskanih spletnih strani. Pomembnosti samega medija se zaveda tudi sicer zelo
nenapredna Rimokatoliška cerkev (Slika 17). Že leta 2009 so ponudili svoj kanal na
YouTube. Vsebine na vatikanskem YouTubu, kjer so navedene tudi povezave do celotnih

papeževih govorov, so na voljo v angleščini, španščini, nemščini in italijanščini (EnaA,
2009).
Slika 17: YouTube kanal »The Vatican«

Vir: YouTube (2011)

V začetku leta 2005, točneje februarja, so trije nadebudneži, Chad Hurley, Steve Chen in
Jawed Karim, registrirali domeno, imenovano YouTube.com. Njihova ideja je bila
omogočiti uporabnikom nalaganje lastnih videoposnetkov v splet. 23. aprila je bila zadeva
tako daleč, da so fantje na svoj portal naložili prvi video, 19 sekund dolg posnetek z
naslovom »Me at the zoo«, v katerem nastopa eden od ustanoviteljev, Jawed. Maja leta
2005 je bila zadeva tako daleč, da so fantje lahko v splet postavili prvo beta različico
svojega portala, decembra istega leta pa je YouTube zaživel v svojem polnem sijaju. In
vse skupaj je postalo legendarno (Banovič 2010). Video portal danes omogoča nalaganje
video posnetkov do 15 minut. Odlično idejo so uspešno realizirali.
Za podjetja je zagotovo najbolj zanimiva rešitev lastnega video kanala. S tem ima podjetje
neomejene možnosti objavljanja lastnih video vsebin. Poudariti je treba, da podjetja ne
smejo kršiti avtorskih pravic in nalagati vsebin, za katere nimajo dovoljenja. Blagovna
znamka tako dobi še svojo video različico. Najuporabneje je kanal povezati z lastno
stranjo in na svoji primarni strani ponuditi tudi video posnetke. Tako lahko obiskovalci
strani uživajo ob video posnetkih, hkrati pa so ti objavljeni na portalu YouTube, kjer si jih
lahko ogleda celoten svet.
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Kljub vsemu strokovnjaki s področja marketinga opozarjajo na nekatere najpomembnejše
omejitve, ki se jih je treba zavedati. Tudi YouTube ni univerzalno orodje, ki bi samodejno
prineslo rezultate. Zmotno je misliti, da objavite en posnetek in čakate, da si ga bo

ogledalo na milijone obiskovalcev YouTuba. »Obstaja veliko zanimanje za video vsebino,
vendar so v 35 urah posnetki objavljeni na vsako minuto, zato je tekmovanje za pozornost
zelo intenzivno« (Marshable, 2011).
Prenos vsebin na YouTube je prvi korak, drugi je, kako ostati tam in se promovirati. Ni
pomembno, kako dobro vsebino imate, ampak potrebujete načrt. Najprej se vprašajte, kaj
želite z objavo na YouTubu doseči, šele potem prilagodite vsebino in si postavite ustrezno
strategijo. Poskusite uporabiti socialna omrežja (Facebook, Twitter) za promocijo vaših
video vsebin. Prijatelji in družina so odličen način za začetek posredovanja vašega videa
(Marshable, 2011). Pomebno se je namreč zavedati, da samo eno orodje ni dovolj za
promocijo. Sploh pri brezplačnih rešitvah se je treba zavedati, da pomemben rezultat
dosežemo, če pravilno uporabimo vse oblike promocije in jih znamo tudi pravilno med
seboj dopolnjevati.
Pomembna razlika v primerjavi s klasičnim oglaševanjem je tudi v obliki video oglasov.

YouTube je nov socialni medij, kjer obiskovalci želijo deliti zabavo in privlačne vsebine,
zato jih ne napadajte s prodajnimi sporočili. Karkoli objavite, naj se povezuje z vašo
blagovno znamko in naj vzbudi neko vrsto reakcije vaših gledalcev, bodisi izzivalnost,
smeh ali nakup. Pogosto podjetja objavijo video in upajo na 1 milijon ogledov. V
današnjem času socialnih omrežij statistika ogledov ni vedno merilo uspeha. To je
predvsem za mala podjetja, ki imajo omejena sredstva. Večji poudarek je na sodelovanju
z blagovno znamko, kar kaže na to, kolikokrat je bil video posredovan na socialnih
omrežjih, koliko časa so porabili za video in dvig ustreznih meril blagovne znamke
(Marshable, 2011). Video posnetki pa so le eden izmed načinov, kako kupcem približati
blagovno znamko in jim omogočiti poistovetenje z njo.

3.5

VIRALNI MARKETING

Oglaševalske akcije in pristopi se nenehno spreminjajo. Tako se vedno znova ustvarjajo
nova orodja, ki jih podjetje lahko uporabi za lastno promocijo. Ena najmlajših rešitev je
viralni marketing. To je metoda v marketingu, s katero vzpodbujamo ljudi, da našo

ponudbo ali določeno marketinško sporočilo (e-mail, video, obrazec …) posredujejo naprej
do svojih prijateljev, poslovnih partnerjev, znancev … S tem se ustvarja potencial, da se
bo taisto sporočilo širilo še naprej, skoraj nekako tako kot virus. Mimo interneta, virtualni
marketing razumemo kot “ustno sporočilo”, “mrežni marketing” ali npr. peticijo. Na
internetu, temu v vsakem primeru rečemo samo in izključno “virtualni marketing”.
(Spletnik, 2010).
Viralni marketing je nastal iz naključnih posnetkov (video ali fotografij), ki so zaradi svoje
vsebine sprožili »domina efekt«. Tako so ti posnetki najprej preko e-mailov, kasneje preko
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socialnih omrežij dobesedno zasuli svet. Najprej so bili ti posnetki seveda naključni in
ustvarjeni brez želje po promociji. Vendar so oglaševalska podjetja v takšnih virusnih
posnetkih kmalu videla priložnost, kako ta komunikacijski kanal izkoristiti. Potrebno se je
zavedati, da se viralni marketing ne uporablja kot samostojno orodje za promocijo
blagovnih znamk. Uporablja se ga kot orodje za promocijo na že znanih drugih orodjih,
kot so Facebook, Twitter, YouTube. In prav s pomočjo viralnega marketinga lahko ostala
orodja še izboljšamo in jim povečamo učinkovitost.
Slika 18: »Požigalec« je tipičen primer viralne video vsebine

Vir: YouTube (2011)

Viralni marketing je namreč nemogoče nadzirati. Pri orodjih za spletno promocijo je
potrebna nenehna ažurnost storitev. Z neaktivnostjo se moč komunikacijskega kanala
manjša. Pri viralnem marketingu pa je njegov obseg praktično nemogoče predvideti.
Ključna je prvotna vsebina, ki pritegne ljudi in se ti ob njej nasmejejo. Nato pa uporabniki
sami od sebe pričnejo s promocijo »ustnega izročila«. Takšni videi lahko v zelo kratkem
časovnem obdobju dosežejo več milijonov ogledov, za kar podjetje ne rabi odšteti niti
enega samega centa. Potrebna je samo noro dobra ideja (Preamanda 2010). Učinek
viralnega marketinga je opazen uspeh, vendar to ni pravilo. Eden od uspešnih primerov
serije posnetkov je Blendtec, ki je zaslovel na podlagi viralnega marketinga preko
YouTuba. Potrebno je vložiti veliko časa in sredstev, da dosežete tak učinek (Marshable,
2011).
Prvi v Sloveniji objavljeni viralni video posnetek je zagotovo »Požigalec« (Slika 18).
Posnetek je pravzaprav izsek iz televizijske oddaje 24ur. Posnetek je nastal kot reportaža
ob prijetju požigalca, ki je podtikal požare v Velenju. Mladeniča, ki sta ga ujela, pa sta
pred kamero izrekla nekaj smešnih stavkov. Zaradi svoje vsebine in kar precej smešnih
izjav glavnih akterjev prispevka je posnetek postal spletna uspešnica. Brez interneta bi
posnetek odšel kmalu v pozabo. Tako pa je postal prva slovenska spletna senzacija.
Poseben primer viralnega marketinga je tudi parodija. Ta se je prvič pojavila prav pri
»Požigalcu«. Produkcijska hiša KN pro je namreč izdelala parodijo video posnetka
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»Požigalec« z imenom »Požigalec The Movie«. Video posnetek si je na spletnem portalu
YouTube ogledalo preko 300.000 gledalcev. Na ta način so izkoristili prepoznavnost
izvirnika in z lastno kreativnostjo izdelali lasten video posnetek – parodijo. Ker je bil ta
video posnetek opremljen tudi z njihovimi logotipi, je odlično poskrbel za njihovo
promocijo.
V Sloveniji smo poleg »Požigalca« dobili še kar nekaj spletnih senzacij. Mariborska TV
postaja je pripravila nagradno igro »Naj komentator«. In eden izmed njihovih
komentatorjev je nadvse netalentirano komentiral prenos nogometne tekme. Posnetek je
tako pristal na spletu in ogladalo si ga je že skoraj 2 milijona gledalcev.
Viralni marketing pa lahko sproži tudi negativno oglasno kampanjo. Ob začetku leta je na
splet prišel posnetek Maturantskega plesa Srednje frizerske šole iz Ljubljane. Dekleta na
video posnetku so pokazala izjemno slabo znanje slovenščine in vrgle slabo luč na šolo.
Posnetek je zaradi povsem nepravilnih rim postal spletna senzacija. Posnetek si je v le
nekaj dneh ogledala praktično celotna Slovenija. Ugledu šole pa so takšni posnetki zelo
škodili.
Slika 19: Maturantski ples srednje frizerske šole iz Ljubljane

Vir: YouTube (2011)

Zabavni video posnetki, ki pristanejo največkrat na portalu YouTube, so prvotno nastali
povsem naključno. Nekdo je zabavni posnetek posnel in ga naložil na vodilne spletne
portale. Strokovnjaki za marketing pa so v viralnih video vsebinah videli velik potencial.
Tako nastajajo oglaševalske kampanje, ki so ustvarjene tako, da postanejo viralni video.

Že kaj hitro so marketinške agencije spoznale, da bi lahko izkoristile potencial viralnega
videa v svoje namene. Včasih smo si množično pošiljali najbolj smešne in domiselne
reklame, kasneje, z nastankom YouTube, smo začeli objavljati tam svoje privatne
posnetke in tisti najbolj nenavadni in bizarni so uspeli postati viralni hit. Takrat so začele
marketinške agencije izkoriščati to in pripravljati lažne resničnostne posnetke. Zaradi
poplave takih posnetkov smo danes že zelo skeptični, ali gre za pravi ali resnični posnetek.
Mnogi so zaradi prepričljivih lažnih videov kasneje razočarani, večina pa jih jemlje kot
zabavo (SiSQtech, 2011).
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Viralni marketing se ne nanaša zgolj na video posnetke. Izkoristi se ga lahko za vse, kar
se ekspresno hitro širi preko spleta in lahko podjetje to izkoristi kot dober način
promocije. Viralna nagradna igra (Slika 20) je super način za zbiranje e-naslovov vaših

novih potencialnih strank, s katerimi lahko zgradite dolgoročno razmerje oz. komunikacijo
s pomočjo pošiljanja e-sporočil. Enostavno rečeno: podjetje organizira nagradno igro na
svoji spletni strani in povabi k sodelovanje vse svoje stranke, katerih e.naslov imajo (t. i.
bazi). Sodelujoči k sodelovanju povabi svoje prijatelje in s tem dobi darilo, ki ga lahko
izkoristi v e-obliki (e.knjiga, kupon, program), novi prejemniki pa morajo storiti enako.
Tako se igra kot virus širi od človeka od človeka (Linguete, 2011).
Slika 20: Renault Nagradna igra na Facebooku

Vir: Facebook (2011)

Nagradne igre so na Facebooku eden bolj pogostih elementov komunikacije blagovnih
znamk s svojimi privrženci. Sam koncept je znan vsem – nekaj dam in potem, če imam
srečo, nekaj dobim nazaj. Poleg tega je to za blagovne znamke tudi eden lažjih načinov
pridobivanja novih privržencev; investiraš nekaj sredstev v nagrade in izdelavo aplikacije,
uporabniki pa naj potem tekmujejo zanje (Mehadžič, 2011). S tem se vnovič vidi
povezanost orodij za promocijo blagovnih zamk. Viralne nagradne igre se tako iz spleta
selijo na Facebook in njihovi uporabniki spet tam širijo novice o nagradnih igrah.

Kot največje prednosti viralnega marketinga štejemo naslednje:
•
•
•
•

Vaše stranke brezplačno in samodejno posredujejo vaše marketinško sporočilo.
V njem sodeluje veliko ljudi in z vsako novo igro jih pridobite še več.
Ustvarja zaupanje v blagovno znamko, novim podjetjem pa jim jo pomaga
uveljaviti.
Minimalno vloženo delo in stroški v primerjavi z rezultati (Linguete, 2011).
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Smisel viralnega marketinga je, da vzpodbudimo ljudi, da določeno marketinško sporočilo
posredujejo naprej do svojih prijateljev, poslovnih partnerjev, znancev, (Marshable,
2011). Prav zaradi širjenja, ki ga povzročijo ljudje, je nemogoče napovedati obseg, ki ga
bo viralni marketing dosegel. Prav zato je ta oblika tako zaželena, kajti vsi želijo
maksimalno izkoristiti potencial, ki ga viralni marketing sproža v različnih orodjih za
promocijo blagovnih znamk. Tako je viralni marketing najboljši stimulator ostalih orodij.

3.6

OSTALE OBLIKE BREZPLAČNE PROMOCIJE BLAGOVNIH ZNAMK

V oglaševanju so edina stalnica spremembe. Tako se je nemogoče omejiti na obstoječe,
trenutno vodilne oblike promocije. Vodilna podjetja za oglaševanje na spletu namreč
nenehno izpopolnjujejo svoje storitve in izumljajo nove.
Pred tremi leti sta bitko za prevlado na področju socialnih omrežij bila starejši MySpace in
mlajši Facebook. Bitko je dobil mlajši Facebook in danes le redko katera blagovna znamka
še vlaga zanimanje za portal MySpace. Nova bitka pa se je z vstopom Googla na to tržišče
pričela julija 2011.
Slika 21: Logotip omrežja Google plus

Vir: Google (2011)

Tako je z julijem 2011 svetovni spletni velikan Google predstavil svoje socialno omrežje
Google plus (okrajšava Google+, logotip prikazan na Sliki 21). Trenutno Googlova

platforma tehnično še ni pripravljena za nastop blagovnih znamk, samo omrežje pa še
nima dovolj velikega števila uporabnikov, da bi bilo zanimivo za resen poslovni nastop. A
ko bo g+ prišel iz beta faze, lahko predstavlja zelo močno alternativo trenutnemu gigantu
na družabnih omrežjih – Facebooku. Google ima aktiviranih že toliko spletnih servisov
(iskalnik Google, mobilni Android, brskalnik Crome, video portal YouTube, geolokacijsko
storitev Maps in Places ...) in baz, da v paleti manjka samo še družabno omrežje.
Sinergijski učinek je tisti, ki mu lahko prinese zmagovito prednost (Matej Špehar, 2011).
Prav zaradi velikosti Googla in njegove moči je namreč težko predvideti, katera izmed
oblik bo v prihodnosti zavzemala vidnejše mesto in katero orodje bo tisto, ki bo premamilo
največje število uporabnikov.
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4 PRAKTIČNI PRIMERI DOBRIH REŠITEV
Brezplačna orodja za spletno promocijo so postala prepoznavna predvsem zaradi primerov
dobrih praks. Primeri dobrih praks se v Sloveniji in svetu razlikujejo. Podjetja so z dobrimi
idejami preko različnih kanalov dosegla isti cilj. Skupno jim je le to, da so močno povečali
prepoznavnost in vrednost svoje blagovne znamke. 500.000 ogledov video posnetka na
portalu YouTube je za Slovenijo že dober primer uspešne komunikacije s tem orodjem,
medtem ko v ZDA takšna številka sploh ne bi bila zaznana. Zato so merila za dobro prakso
v Sloveniji in svetu različna.
Za primer dobre prakse bi tako v poštev prišla vsaka izmed 10 najbolj obiskanih strani na
Facebooku, Twitterju, kanal na YouTubu ali blog. Sam sem izmed najbolj obiskanih izbral
tiste, ki so do visoke uvrstitve prišle na inovatiten način ali pa imajo tako dober način
upravljanja z blagovno znamko, da so lahko za zgled ostalim. Primere dobrih praks sem
tako razdelil na tiste iz Slovenije in tiste drugod po svetu.
Slika 22: Pregled dnevne in tedenske rasti strani na Facebooku

Vir: Druzabnaomrezja.si (2011)

Želja vseh blagovnih znamk je namreč povečanje zanimanja med uporabniki za njihovo
stran na spletu oz. profil na socialnem omrežju. Dnevna rast se objavlja na portalu
Druzabnaomrezja.si (Slika 22). Velika prednost določanja uspešnosti oglaševanja oz. rabe
spletnih orodij je tudi v enostavnosti merjenja uspešnosti. Vsa orodja imajo namreč števec
ogledov ali števec obiskovalcev. Na ta način tudi uporabniki vedo, katera blagovna
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znamka ima več ogledov oz. sledilcev. Tako tudi blagovne znamke med seboj tekmujejo in
se
borijo
za
boljše
rezultate.
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4.1

DOBRE PRAKSE V SLOVENIJI

Slovenija in slovenske blagovne znamke imajo podobne zgodbe o uspehu kot tudi tuje
blagovne znamke, tudi mi pa imamo posameznike, ki so veliko poznavalci tega področja.
Pri raziskovanju dobrih praks sem uporabil različne pristope, ki so posledica različno
razvitih orodij pri nas. Naša specifika je predvsem v tem, da so določena orodja pri nas
izrazito v prednosti. Tako je trenutno najbolj aktualno orodje Facebook. Slovenija ima

preko 650.000 uporabnikov Facebooka, Twitter pa jih v Sloveniji uporablja le 10.000
(Matej Špehar). Pri Facebooku sem preučil statistiko strani z največ oboževalci in največ
interakcijami. Ta se dnevno spreminja in jo objavlja spletna stran Druzabnaomrezja.si.
Opravil sem tudi intervju z Matejem Špeharjem, ki je pri nas vodilno ime na področju
socialnih omrežij. YouTube kot orodje uporabljajo predvsem manjša podjetja, ki svoje
video posnetke na ta način vstavijo v lastno spletno stran. Ker pri nas na tem področju še
ni bilo narejene analize, sem s pomočjo statistike ogledov in objav v medijih pripravil
pregled dobrih praks. Podobno statistiko kot Facebook ima tudi Twitter. Zato sem se pri
pregledu zgledoval po statistiki, ki jo objavlja spletna stran Anej.si. Ker je področje
korporativnih blogov pri nas najslabše razvito, sem se zgledoval po predavanju, ki ga je
pripravil David Rozman. Slednji je pravtako pripravil pregled najodmevnejših slovenskih
korporativnih blogov, ki sem ga sam s svojim znanjem dopolnil.
Pri pregledu sem se osredotočil predvsem na promocije blagovnih znamk, ki se niso
nanašale zgolj na eno orodje, temveč so znala komunicirati z več različnimi orodji in
izkoristiti njihove prednosti. S svojim inovativnim pristopom pa so zaznamovale spletno
orodje, s katerim delujejo.
COCKTA
Blagovna znamka Cockta (Slika 23) je v Sloveniji zelo dober primer vzajemne in učinkovite
rabe brezplačnih rešitev za promocijo blagovne znamke. Trenutno je Cockta vodilna
blagovna znamka med vsemi slovenskimi blagovnimi znamkami. Ima največje število
oboževalcev na Facebooku in se uspešno predstavlja tudi z ostalimi spletnimi orodji.
Slika 23: Spletna stran Cockta.eu

Vir: Cockta.eu (2011)
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Blagovna znamka se z načrtovanimi promocijskimi akcijami pojavlja na Facebooku,
Twitterju in tudi portalu YouTube. Facebook izkoriščajo za spletne aplikacije, lansiranje
novosti, povezave do video vsebin na portalu YouTube in komunikacijo s strankami. Vse
to počnejo v angleškem jeziku in s tem ciljajo na bistveno večjo bazo, kot so samo
slovenski uporabniki. Zelo dobro znajo tudi izkoristiti potencial, ki ga nudi YouTube.
Njihovi posnetki so vdelani tako, da se nahajajo na naslovni strani uradne spletne strani,
kot povezave pa se pojavljajo tako na Facebooku kot Twitterju. Tudi njihova dejavnost na
portalu Twitter je enotna tisti na Facebooku. Na ta način ne zanemarjajo Twitterja, ki je
kot medij pri nas manj popularen.
Cockta s svojo enotno podobo na vseh aktualnih orodjih dosega vodilne rezultate po
obiskanosti. Tudi grafično je njihova podoba povsod enaka in tako se takoj vidi, da smo
na strani Cockte. Z enotnimi akcijami pa ustvarja viralni efekt, saj se nagradne igre
razširijo preko vseh možnih komunikacijskih kanalov.
RAČUNALNIŠKE NOVICE
Računalniške novice (Slika 24) so svojo zgodbo o uspehu ustvarili na portalu Facebook. Iz
običajne strani z nekaj tisoč uporabnikov so s pomočjo nagradne igre postali stran s
40.000 uporabniki. Vsebinski urednik Mitja Pritržnik je dejal, da kot napreden ter vodilni

informativni medij s področja IT, smo se temu seveda morali in želeli prilagoditi. Danes
Računalniške novice poleg naših zvestih bralcev revije ter spletnega portala spremlja tudi
ogromno uporabnikov Facebooka, največja lepota tega pa je ta, da z novim Facebook
bralcem, potencialno pritegnemo tudi vse njegove prijatelje. Gre torej za izredno viralno
orodje! Povezali smo se s priznanim Facebook strokovnjakom Matejem Špeharjem. Naša
spletna stran je danes prežeta s Facebook orodji, navzkrižno promocijo ter olajšanim
deljenjem vsebin uporabnikom, kar so tudi naši dosedanji uporabniki s pridom sprejeli
(druzabnaomrezja.si, 2011). Njihova nagradna igra je v 4 dneh število oboževalcev
povečala za 20.000. Uspeli so namreč sprogramirati spletno aplikacijo, ki so jo razvili
znotraj portala Facebook.
Slika 24: Facebook stran Računalniških novic

Vir: Facebook (2011)
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Razvili so enostavno nagradno igro. Vsak uporabnik je moral najprej postati Facebook
oboževalec, nato pa je s pomočjo 4-mestne PIN-kode poskusil odkleniti telefon. Nagradna
igra je trajala, dokler ni nekdo imel srečo in vtipkal pravo številko PIN. V tem času pa se
je vsem uporabnikom na njihove profile napisala novica, da sodelujejo v nagradni igri in
naj se jim pridružijo še ostali uporabniki. Tako je nastal viralni efekt, ki je za seboj
potegnil 20.000 oboževalcev v 4 dneh. Iz razmeroma neznane blagovne znamke so postali
simbol za uspeh »čez noč« preko Facebooka. Blagovna znamka pa je postala
prepoznavna.
AGENCIJE ZA MLADINSKI TURIZEM
COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL, JUPITER, SUPRA TRAVEL
Mladi so največji uporabniki spleta. In tega se zelo dobro zavedajo tudi turistične
agencije. Prav turizem je bil ena izmed prvih panog, ki se je preselila na svetovni splet.
Podoben trend smo pri nas zaznali na področju mladinskega turizma. Tri slovenske
agencije za mlade – Collegium Mondial Travel, Jupiter in Supra Travel imajo namreč zelo
velik vpliv na dogajanje na Facebooku. Skupaj jim namreč sledi okrog 120.000 spletnih
uporabnikov. Agencije svoje oboževalce na Facebooku dobivajo na podlagi nagradnih iger.
Določene izmed njih so povsem brez povezave z dejavnostjo. Npr. Jupitrova nagradna
igra: Katera je tvoja najbljubša znamka avtomobilov? Zmagovalec bo tisti, ki bo prejel
največ likov9. Glavna nagrada: Potovanje Spring Break Pag.
Vse agencije tudi odlično uporabljajo YouTube za svoja potovanja. Ker so vsa ta
potovanja v večini povezana z zabavo, se mladi zelo radi odzivajo na objavljene vsebine.
Tako ima najbolj gledan posnetek objavljen na kanalu Jupiter TV (Slika 25) kar 81.106
ogledov. Prav Jupiter ima najbolj dodelan sistem video vsebin, saj po vsaki njihovi zabavi
objavijo tudi video reportažo z izjavami gostov. Tako se ljudje označijo na video posnetku
in se počutijo del potovanja.
Slika 25: Spletni kanal agencije Jupiter na YouTube

Vir: YouTube (2011)

9

Like je način izražanja podpore na Facebooku. Uporabnikom, ki jim je objava všeč, preprosto
kliknejo »I like« in oddajo glas podpore.
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Zanimiva je tudi praksa največje agencije Collegium Mondial Travel. Z vsakega izleta
namreč na svoji Facebook strani objavijo celotno foto zbirko. Na ta način se gostje
najdejo in označijo na fotografijah in vidijo, da so bile objavljene na strani Collegium
Mondial Travel. Za ogled morajo tako postati oboževalci te strani. Hkrati pa je na vseh
fotografijah še spletni naslov, kjer lahko takšno potovanje rezervirajo.
Tabela 6: Število fanov slovenskih agencij za mlade na Facebooku

Profil na Facebooku
Collegium Mondial Travel
Mondial Travel
Jupiter
Supra Travel

Agencija
Collegium Mondial Travel
Collegium Mondial Travel
Jupiter international
Supra Travel

Število fanov
38,510
8,139
41,977
29,382

Vir: Facebook (2011)

Izmed vseh treh agencij za mladinski turizem ima največje število prepeljanih potnikov
Collegium Mondial Travel. Kljub bistveno večjemu številu prepeljanih gostov pa imajo
manjše število oboževalcev kot drugo uvrščeni Jupiter. Prav nagradne igre agencije
Jupiter so tiste, ki na njihovo Facebook stran privabljajo veliko število oboževalcev. Prav
nagradne igre agencije Jupiter pa so na mnogih forumih teme debat, saj nagrado prejme
prav vsak, ki je oboževalec njihove strani. Število oboževalcev je objavljeno v tabeli 6.
Tabela 7: Katera orodja uporabljajo vodilne agencije za mlade pri nas

Agencija

Facebook

Twitter

YouTube

Blog

DA

DA

DA

NE

Viralni
marketing
DA

DA
DA

NE
NE

DA
NE

NE
DA

DA
DA

Collegium Mondial
Travel
Jupiter international
Supra Travel

Vir: Facebook (2011)

Pri primerjavi katera orodja agencije uporabljajo (Tabela 7), se vidi, da manjša kot je
agencija, manj orodij uporablja. Iz tega lahko sklepamo, da se največja agencija, ki je
prisotna tudi na tujih trgih, zaveda pomembnosti brezplačnih spletnih rešitev. Kljub vsemu
pa edino Supra Travel uporablja korporativni blog, a je ta zelo slabo vzdrževan. Agencije s
svojimi akcijami krepijo položaj in prepoznavnost na spletu. Ker so tudi njihove stranke
mlade, je vlaganje v socialna omrežja prava poteza ob pravem času in odlično izkoriščajo
brezplačne rešitve.
IT-BLAGOVNE ZNAMKE
V svetu veliko vlogo pri korporativnih blogih igrajo IT podjetja. Podobno je tudi pri nas.
Blagovni znamki Moj mikro (Slika 26) in Monitor, obe računalniški reviji, sta po zgledu
tujih revij že zelo zgodaj pričeli z uporabo korporativnih blogov. Verjetno je to lažje
narediti v podjetjih, kjer so zaposleni že tako zelo povezani s sodobno tehnologijo. Tako
nam razkrivajo ozadje njihovega dela in na ta način predstavijo veliko novic. Za njimi pa
nič ne zaostaja spletni iskalnik Najdi.si (slovenski Google), ki vse novice v zvezi s svojim
delovanjem prikaže na svojem blogu. Blog je tako odlična oblika za predstavitev novosti v
zvezi z blagovno znamko. Za nobenega izmed blogov ne moremo reči, da je to
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korporativni blog, ki se lahko postavi ob bok vodilnim svetovnim korporativnim blogom,
saj gre pri vseh za manjša podjetja, ki bolj povzemajo novosti svetovnih korporacij. Tudi
zanimanje za njihovo delo je med uporabniki manjše. Kljub temu, da orjejo ledino na tem
področju, je vlaganje v korporativne bloge razmeroma nezanimivo.
Slika 26: Korporativni blog Moj mikro

Vir: Moj mikro (2011)

SLOVENSKI POLITIKI
Slovenci smo do politikov in političnih strank običajno nenaklonjeni. Socialna omrežja pa
so tudi ta tabu spremenila. Politiki so namreč postali dostopnejši. Pred »socialno
revolucijo« je bilo težko stopiti v stik s predsednikom države, vlade, ministri ... Prav zato,
ker politiki želijo, da poznamo njihova mnenja, se tudi samo odločajo in se načrtno
približujejo volilcem s pomočjo spletnih orodij. Tudi njihova mnenja o vsakodnevnih
tematikah so bila mnogokrat preslišana. Vendar trenutno ni več tako. Politiki se večinoma
odločajo za Facebook in Twitter. Twitter je vodilni predvsem takrat, ko je treba na kratko
izraziti stališče, ki ga ima posamezna stranka ali politik na aktualno vročo tematiko.
Po ameriškem zgledu je zanimiva zgodba aktualnega predsednika. Dr. Danilo Türk je bil
eden prvih, ki je tudi s pomočjo Facebooka približal svojo osebnost mlajšim volilcem. Še
pred volitvami je imel ustvarjen profil na Facebooku in pridno sprejemal prijatelje. Na
svojem profilu je tudi objavljal fotografije s srečanj in tudi iz svoje mladosti. Z dobro
promocijo približevanja kandidata volilcem je imel izmed vseh kandidatov daleč največ
prijateljev in na koncu je tudi dobil predsedniško tekmo.
Moč socialnih omrežij se kaže tudi v poročanju medijev. Danes tudi mediji aktivno
poročajo o tem, kako politiki komentirajo aktualne zadeve na socialnih omrežjih. Sedaj
namreč ni potrebno več sklicevati tiskovnih konferenc. Zadeve se nemudoma delijo preko
Twitterja s celotno bazo volivcev. Pot od politikov do medijev je tako krajša in hitrejša,
mediji pa vsako mnenje politikov hitro pograbijo in o debatah s Twitterja se poroča celo v
najbolj gledani informativni oddaji ob 19 uri, tj. 24ur.
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Tabela 8: Katera orodja uporabljajo predsednik države in predsedniki parlamentarnih
strank

Agencija
Danilo Turk
Borut Pahor
Janez Janša
Katarina Kresal
Gregor Golobič
Radovan Žerjav
Zmago Jelinčič

Facebook
Twitter
DA
NE
DA
NE10
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
NE
DA
DA
Vir: Facebook (2011)

YouTube
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE

Blog
NE
NE
NE
DA
NE
NE
NE

Katera orodja uporabljajo naši politiki je razvidno v tabeli 8. Izmed predsednikov
parlamentarnih strank so tako na Facebooku prisotni prav vsi. S tem se spet potrdi
dejstvo, da je pri nas najpomembnejši dejavnik Facebook z največjim številom
uporabnikov. Delež tistih, ki so na Twitterju je skoraj za polovico manjši, YouTube pa
uporablja zgolj predsednik republike. Predsednik republike je imel svoj YouTube video
kanal, že preden je postal predsednik. Uporabljal ga je kot orodje za promocijo stališč in
video reportaže iz svojih predvolilnih srečanj.
Imamo pa med politiki tudi primer aktualnega bloga. Najbolj znan je primer Katarine
Kresal (Slika 27), ki je želela s provokativno podobo bloga, na katerem je bila vrv za
obešanje perila in na njej sušeče spodnje perilo, pritegniti pozornost. Na ta način je
pritegnila pozornost javnosti za spremljanje svojega bloga. Vendar je po začetnem
navdušenju tudi njen blog postal neobiskan, svoje izjave pa komentira predvsem na
Facebooku. Tam se tudi spušča v razpravo z volilci in brani svoja stališča. Tako je
Facebook zaradi svoje enostavnosti postal prvi vir informacij med politiki in volilci.
Slika 27: Blog Katarine Kresal je imel najprej provokativno podobo

Vir: Had.si (2010)

10

Na Twitterju je več ustvarjenih profilov, a nobeden naj ne bi bil resničen.
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Žal pa je politikom poleg dostopnosti uspelo na socialna omrežja širiti tudi nestrpnost. Kot

majhni otroci v peskovniku, kjer je pomembno, kdo je bil prvi in je dobil “najboljše”
igračke. Sploh ni pomembno, kaj se napiše, vse, kar se napiše, je napačno. Tako kot smo
že dolgo časa navajeni iz same politike oz. drugače – ni važno, kaj je – jaz sem proti!!!
(Had, 2011). Tako lahko pričakujemo, da bo v predvolilnem času postalo zelo vroče tudi
na Facebooku in Twitterju. Primer prepira politikov je prikazan na sliki 28.
Slika 28: Prepiri politikov na Facebooku

Vir: Had.si (2011)

Slovenski politiki so se s svojimi profili uspeli približati svojim volilcem in njihova dejavnost
na socialnih omrežjih se vsekakor obrestuje.

4.2

DOBRE PRAKSE V SVETU

Zavedati se moramo, da se v svetu obračajo za promocijo bistveno večje vsote denarja
kot pri nas. Na svetovni ravni se marketinški strokovnjaki aktivno ukvarjajo s
pozicioniranjem novih oblik oglaševanja, kamor spadajo tudi brezplačne spletne rešitve.
Prav zato je za dobro prakso na globalnem nivoju potrebno doseči bistveno odmevnejši
rezultat. Ker pri brezplačnih spletnih rešitvah za promocijo glavno vlogo igra dobra ideja,
sem se pri raziskavi osredotočil izključno na najboljše ideje na svetovnem nivoju na tem
področju. Promocijske kampanje so tako v večini primerov povezovale Facebook, Twitter
in YouTube, nekatere tudi blog. Izmed vseh pregledanih kampanj sem izbral tiste, ki so
imele najboljšo idejo in rezultat glede na vložena sredstva. Obstaja namreč cela množica
kampanj, ki so bile povezane z milijonskimi stroški in tako ne spadajo med brezplačne
rešitve. Komunikatorji se trudijo, da bi našli posebne načine, s katerimi bi svoje stranke na

spletu povezali z vsebino o znamki in z interaktivnim oglaševanjem, ki bo dovolj dobro, da
ga bodo ljudje želeli deliti s svojo mrežo in prijatelji (Marketing Magazin, 2011). Prav
najboljše med njimi sem želel najti tudi sam.
BARACK OBAMA
Predsednik združenih držav Amerike Barack Obama (Slika 29 prikazuje njegov Facebook
profil) je tudi eden tistih, ki je premaknil meje na področju oglaševanja. Že legendarna pa

je uporaba družabnih omrežij za promocijo Baracka Obame pri zadnjih predsedniških
volitvah v ZDA (Matej Špehar, 2011). Barack Obama je postal prvi temnopolti predsednik
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v zgodovini ZDA. Uspelo pa mu je mobilizirati volilno telo, ki je bilo do tedaj neaktivno –
mlade. To je storil prav s pomočjo orodij, ki so ustvarjena za delo z mladimi. Z dobro
predstavo in odprtostjo Baracka Obame so mladi dobili novega, resničnega idola. Večina
mladih je tako podpirala Baracka Obamo. Ker je bila kampanja vodena na pravi način in
so jih znali motivirati, so s pomočjo viralnega efekta mladi resnično drli na volišča in
spremenili izzid volitev. Tega se s klasičnim oglaševanjem nikoli ne bi dalo storiti. Njegova
marketinška zgodba je dobila tudi več nagrad. Revija Advertising Age je razglasila deset

najbolj odmevnih zgodb leta. Na prvem mestu je “zgodba” Barack Obama, ki se je na
predsedniški položaj svetovne velesile povzpel tudi s pomočjo marketinga, od zbiranja
sredstev do družabnih omrežij preko “staromodnega” znamčenja. Obama je tako
zanimiva študija primera tako za politike kot za tržnike (Marketing Magazin, 2008). Danes
ima Barack Obama na Facebooku preko 22.892.048 oboževalcev in je predsednik ZDA.
Cilj kampanje je bil vsekakor dosežen.
Slika 29: Profil Baracka Obame na Facebooku

Vir: Facebook (2011)

OLDSPICE
Old Spice (Slika 30) je blagovna znamka z moškimi deodoranti. Pripravili so marketinško
kampanjo, v kateri je bila celotna oglaševalska kampanja osredočena samo na brezplačne
rešitve. P&G-jeva znamka Old Spice je do nedavnega bila samo še ena znamka za moške

z zabavnimi oglasi. In potem se je na spletu pojavil Isaiah Mustafa in povabil oboževalce,
da mu s pomočjo Twitterja, Facebooka in drugih spletnih medijev zastavijo vprašanja.
Vsula se je toča vprašanj in Mustafa je odgovoril nanje v več kot 180 spletnih video
posnetkih, ki jih je posnel v nekaj dneh (Marketing Magazin, 2011). Prav Old Spice
kampanja je po mnenju Forbes.com ena najboljših kampanj v družabnih omrežjih vseh
časov (Marketing Magazin, 2011).
Poleg same ideje so imeli v ozadju tudi izjemno podporo. Video posnetke so naložili na

splet že pol ure po tem, ko so prejeli novo sporočilo na Twitterju. Ekipa piscev v agenciji
Wieden + Kennedy je bila v polni pripravljenosti, saj so morali v enem dnevu, kolikor je
trajala akcija, napisati več kot sto tekstov, ki jih je "mož brez srajce" odigral za
posameznega pošiljatelja sporočila. Odlična nadgradnja oglasnih posnetkov, ki so že sami
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po sebi dosegli izjemno gledanost, ter profilov na Facebooku in na Twitterju. Prvi dan so
se pojavili na vrhu spletnih strani, kot so Figg in Reddit, bili eden od trendov na Twiterju
(celo sam ustanovitelj Twitterja je twital o tem), dobili so ponudbo za poroko in zasebni
naslov Alysse Milano, dosegli pokritost v ključnih medijih, Twitter zasledovalci pa so se
pomnožili za deset. V dveh dneh so posneli več kot 180 video posnetkov, zabeležili skoraj
šest milijonov ogledov in dobili več kot 22.500 komentarjev. (Marketing Magazin, 2010).
Oglaševalska kampanja je tako obnorela svet. Številke, ki so jih dosegli, pa so izjemne. To
je izrazito dober primer, kako so hitrost Twitterja izkoristili za pridobivanje vprašanj,
YouTube pa za simpatične odgovore. Vsekakor ena izmed najbolj znanih oglaševalskih
kampanj s preseženimi rezultati.
Slika 30: Reklamna kampanja »Smell like a man, man«.

Vir: Old Spice (2011)

SUSAN BOYLE
Susan Boyle je angleška pevka, ki je postala spletna senzacija (Slika 31) in s svojim
glasom osvojila milijone. Potem ko je 47-letna Susan Boyle iz Blackburna v soboto zvečer

s svojim pevskim nastopom nepričakovano povsem navdušila občinstvo in žirijo na
britanskem šovu Britain's Got Talent (Britanija išče talente), je čez noč postala prava
internetna senzacija (Delo, 2009). Njen nastop so ustvarjalci oddaje namreč objavili tudi
na portalu YouTube. Spletni portal za izmenjavo videov You Tube je zabeležil preko 5
milijonov ogledov njenega sobotnega nastopa v Glasgowu. Boylova je nastopila s pesmijo
I Dreamed A Dream skupine Les Miserables (Delo, 2009).
Njen video posnetek z nastopa si je do danes ogledalo že več kot 74.050.522 ljudi. Tako
spada med najbolj odmevne video posnetke vseh časov na spletu. Navkljub fantastični
predstavi v finalu ni zmagala. Njeni oboževalci namreč niso glasovali, ker so bili tako trdno
prepričani, da bo zmago absolutno dosegla. Kljub temu je Susan Boyle danes ena izmed
najbolj prepoznavnih Britank in njena blagovna znamka dosega vrtoglave vrednosti. Susan
pa je zaradi spleta postala prepoznavna povsod po svetu in njeni nastopi so povsod
razprodani. Tako je bil njen nevede postavljen cilj dosežen in sadove video posnetka bo
uživala še desetletja.
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Slika 31: Nastop Susan Boyle na YouTube

Vir: YouTube (2011)

BLENDTEC
Podjetje Blendtec se ukvarja s proizvodnjo gospodinjskih aparatov. Za svojo promocijsko
akcijo pa so izbrali posebno različico video posnetkov. V njih namreč znan artikel stlačijo v
mešalnik in ga zmešajo. Tako so posneli najbolj gledan viralni video vseh časov, imenovan
»Will it Blend?«. V njem voditelj seseklja Apple iPad (Slika 32).
Slika 32: Will it Blend? iPad

Vir: YouTube (2011)

Video posnetek si je uspelo ogledati 134.256.499 uporabnikov. Strokovnjaki so uspeli
izkoristiti tujo blagovno znamko – Apple, ki je izjemno popularna, za promocijo lastnega
izdelka. Kombinacija se je izkazala za zmagovito. Posnetek pa je eden redkih viralnih
video posnetkov, ki je uspel preseči mejo 100 milijonov ogledov.
Cilj promocijske kampanje je bil vsekakor dosežen, saj je razmeroma neznana blagovna
znamka presegla rekordno število ogledov na portalu YouTube.
AMSTERDAMSKI ŽIVALSKI VRT
Posebnost viralnega marketinga je zagotovo živalski vrt v Amsterdamu. Živalski vrt Artis v
Amsterdamu je to pomlad proslavil številna rojstva živali. Da bi lokalno javnost opozoril na
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živalski »baby boom« je zasnoval zanimivo akcijo. Le-ta je vključevala le zunanje oglase,
ki so bili sestavljeni iz nalepk v obliki živali, ki živijo v Artisu. Oglasi so mimoidoče
spodbujali, naj odlepijo pingvine, slone, opice in druge živali ter naj jih nalepijo drugam. Z
interaktivno kreativno zasnovo so vključili ciljno javnost, sprožili govorice in viralnost
(Marketing Magazin, 2011). Tako so ljudje nalepke iz jumbo plakatov, avtobusov, citylightov11 odlepili nalepke in jih nato lepili na druge javne površine. Hkrati so posneli tudi
video posnetek in ga objavili na portalu Vimeo (Slika 33).
Slika 33: Viralni marketing v realnem svetu

Vir: Vimeo (2011)

Gre za doslej najodmevnejšo oglaševalsko akcijo, v kateri so izkoristili moč viralnega
marketinga v živo. Vsaka nalepka je namreč odšla svojo pot in hkrati promovirala dogodke
v živalskem vrtu. Hkrati pa so ustvarili še odličen video posnetek, ki kroži po svetu in širi
poslanstvo promocije živalskega vrta. S tem so dosegli cilj na lokalni ravni, saj so se
nalepke hitro razširile, z video posnetkom pa nadaljujejo poslanstvo promocije na
svetovnem spletu.

4.3

PRIMERJAVA DOBRIH PRAKS

Tako v Sloveniji kot tudi v svetu so se za najboljše prakse izkazale tiste, ki so uspešno
znale kombinirati prednosti določenega orodja. Vsako orodje namreč ni primerno za vsako
blagovno znamko in uporaba vseh orodij še ne prinaša nujno rezultata. Katera orodja so
uporabili pri posamični dobri praksi je objavljeno v Tabeli 9.
Pri vodilni blagovni znamki v Sloveniji – Cockti se vidi, da pravilno uporablja skoraj vse
možne rešitve. Te uporablja na prepoznaven način, zato tudi nobeno izmed orodij ne
prevladuje. Cockta na našem področju dosega celo boljše rezultate s spletnimi rešitvami,
kot na primer v ZDA Coca Cola. Ta primer je potrebno vzeti za velik zgled, saj se pravilno
uporablja več orodij in se pravilno izkorišča njihove prednosti.
Zanimiva je vzporednica med predsednikom ZDA in Republike Slovenije, pri obeh namreč
prevladuje Facebook. Tako Danilo Türk kot Barack Obama naj bi za svojo zmago izrazito
11

Citylight je osvetljen oglaševalski pano, ki se pojavlja po mestnih središčih, avtobusnih postajah
in drugih vidnih mestih. Je manjši od jumbo plakata, a vseeno zelo učinkovit.
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uporabila moč socialnega omrežja in se na ta način približala volilcem. Prav tako sta tudi
oba aktivno uporabljala v času kampanje in še uporabljata YouTube kot lasten video
kanal. Lahko postavim oceno, da sta na področju brezplačnih spletnih rešitev oba
predsednika podobno aktivna. To je tudi eno redkih področij, kjer v Sloveniji ne
zaostajamo za tujimi, predvsem ameriškimi rešitvami.
Politiki se držijo ustaljene prakse, da izberejo najbolj popularno pot, in tisto, ki jo razume
najširša množica. Tako izmed predsednikov strank odstopa Katarina Kresal, ki ima svoj
blog. Vsi ostali ostajajo zvesti enostavnejšim rešitvam. Na tem področju lahko računamo,
da se bo še marsikaj zgodilo v predvolilnem času, ko bodo želeli politiki poseči po vseh
možnih rešitvah.
Primer Old Spice je šolski primer, kako z dobro idejo in izvedbo izkoristiti potencial
različnih spletnih orodij. Samo in zgolj z odgovarjanjem na vprašanja preko Twitterja
sama kampanja nikoli ne bi bila uspešna. Ko so odgovore posredovali v obliki reklamnih
sporočil preko YouTuba, je kampanja dobila pravi viralni efekt in dosegla svoj namen.
Tabela 9: Primerjava dobrih praks po orodjih12

Dobra praksa
Cockta
Moj Mikro
Monitor
Računalniške novice
Danilo Turk
Borut Pahor
Janez Janša
Katarina Kresal
Gregor Golobič
Radovan Žerjav
Zmago Jelinčič
Barack Obama
Collegium Mondial
Travel
Jupiter international
Supra Travel
Old Spice
Blendtec
Susan Boyle
Amsterdamski
živalski vrt

Facebook
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

Twitter
DA
DA

Video
DA

Blog

VM
DA

DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA

DA
DA

DA
DA

DA
DA
DA
DA

DA

DA

Vir: Lastna analiza

Iz teoretične osnove in na podlagi dobrih praks je najbolje izluščiti prednosti posameznega
orodja, ki so pomembne za samo delo z orodji. Kot je že ugotovljeno, je potrebno
izkoristiti prave prednosti orodja in ne le uporabljati vsa orodja hkrati.

12

odebeljene oznake pomenijo najpomembnejšo orodje, ki ga je blagovna znamka uporabila
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Orodja v Sloveniji in svetu imajo praktično enake lastnosti. Edino Twitter, ki je pri nas
slabše zastopan, ima slabost nizko število uporabnikov, kar mu zmanjšuje njegovo moč.
Pri vseh ostalih orodjih se lahko poslužujemo enakega načina dela in pričakujemo
podobne rezultate.
Tabela 10: Način uporabeposameznih orodij

Facebook
Največje število
uporabnikov,
dvosmerna
komunikacija,
prilagojeno za
blagovne znamke,
hitra odzivnost,
možnost
kombinacije z
ostalimi orodji,
statistika

Twitter
Hitra odzivnost,
dvosmerna
komunikacija,
majhno število
uporabnikov pri
nas, veliko število
uporabnikov v
svetu,
možnost
kombinacije z
ostalimi orodji,
omejenost
sporočil na
dolžino SMS-a

Video
Neomejene
možnosti
uporabe,
možnost
vdelave v
lastno spletno
stran,
statistika

Vir: Lastna analiza
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Blog
Možnost obširnih
besedil,
dvosmerna
komunikacija,
možnost
kombinacije,

VM
Spodbuja
akcije z
ostalimi orodji

5 ZAKLJUČEK
Blagovne znamke postajajo pomemben faktor pri odločanju o nakupu. Potrošniki se
večkrat odločamo na podlagi čustev kot na podlagi razuma. Tako zaupamo preverjenim
blagovnim znamkam oz. znamkam, ki so trenutno znane po tem, da so hit. Na ta način
podjetja dobijo izrazito zveste uporabnike in blagovne znamke dobivajo svoje »vernike«.
In brez njih si sveta ne znamo več predstavljati.
Ko so ameriški znanstveniki izumili internet, so sprožili pravo revolucijo. Z nastopom
svetovnega spleta se je namreč pojavila vrsta rešitev, ki pred tem sploh niso obstajale.
Zadnje obdobje interneta pa spremlja bliskovit razvoj storitev Web 2.0. Uporabniki so
postali aktivni in ne več pasivni uporabniki spletnih rešitev. Prav ti, aktivni uporabniki, pa
so pomembni tudi za podjetja in njihove blagovne znamke, s katerimi se uporabniki sedaj
lahko poistovetijo.
Oglaševanje je za svoj rezultat vedno potrebovalo velike vložke. Podjetja so za marketing
zapravljala milijarde in rezultati so bili slabo izmerljivi. Pravo revolucijo pa so sprožila
spletna orodja za brezplačno promocijo. Ta so se razvila iz spletnih rešitev, ki so jih
uporabniki množično uporabljali. Strokovnjaki za marketing pa so jih znali preobrniti v
smer prodaje in širjenja promocije. Tako je danes vstop v svet oglaševanja postal
brezplačen, dostopen vsem in je predvsem odvisen od znanja in dobre ideje.
Blogi so se najprej razvili kot spletni dnevniki. Zelo enostaven uporabniški vmesnik
omogoča uporabnikom, da delijo svoje misli z drugimi spletnimi uporabniki, ti pa te misli
oz. zapise lahko komentirajo. Tako poteka dobra dvosmerna komunikacija. Blogi pa
podjetjem omogočajo odlično predstavitev njihovega delovanja, izmenjavo mnenj z
uporabniki in se samim uporabnikom zelo približajo. Zato je ažuren stik z uporabniki in
zanimiva vsebina zelo pomemben faktor, ki vpliva na prodajo.
Facebook je socialno omrežje. Na njem uporabniki delijo svoje fotografije, video zapise,
mnenja in postajajo spletni prijatelji, ki med seboj lahko komunicirajo. Število uporabnikov
je vsak dan višje in raste eksponentno in na Facebooku uporabniki preživijo vedno večji
del dneva. Tako so se na Facebooku znašla podjetja in uporabniki postajajo njihovi
oboževalci. Z pravim pristopom podjetja dnevno povečujejo število privržencev za več
tisoč. Prav ti privrženci pa imajo možnost ekskluzivnih ponudb, ki so vezane na
brezplačno članstvo v Facebook klubu oboževalcev. Na ta način se uporabniki spoznajo z
blagovno znamko in imajo z njo tudi možnost komunikacije. V Sloveniji je to najbolj
priljubljeno socialno omrežje in je zelo primerno za oglaševalske akcije.
Twitter je podobno kot Facebook socialno omrežje. Razvilo se je iz ideje pošiljanja kratkih
sporočil na več naslovov hkrati preko spleta. Omogoča, da se kratke informacije izrazito
hitro širijo med uporabniki spleta. V svetu je po številu uporabnikov takoj za Facebookom
in z njim po inovacijah v komunikaciji tudi tekmuje. V slovenskem prostoru pa je manj
prisotno in je omejeno bolj na ožji krog uporabnikov – predvsem politikov.
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Video oglasi so ena dražjih oblik oglaševanja. Na spletu pa obstaja več oblik, kamor lahko
podjetje prenese svojo oglaševalsko kampanjo. Tako prevladujeta YouTube in naprednejši
Vimeo. Oba omogočata predvajanje lastnih video posnetkov, ki jih lahko potem vstavimo
na spletno stran podjetja ali delimo na socialnih omrežjih. Je pa oglaševanje z video
vsebinami povsem drugačno od klasičnih video oglasov. Na spletu je pomembna dobra
ideja, zabavna vsebina in nevsiljiv način promocije. Rezultati pa so enostavno merljivi v
številu ogledov in najboljše kampanje dosegajo milijonsko gledanost.
Posebna oblika marketinga je viralni marketing. Ta izkorišča moč deljenja zanimivih vsebin
med ljudmi. Ljudje tako sami od sebe postanejo oglaševalci in si med seboj delijo
oglaševalske kampanje. To počnejo preko e-mailov, socialnih omrežij in tudi v živo. Viralni
marketing je najboljši spodbujevalec oglaševalskih kampanj, ki jih podjetja izvajajo z
drugimi orodji za brezplačno promocijo. Tako se najboljše oglaševalske akcije širijo same
od sebe kot virus.
Z nenehnim razvojem spleta se spreminjajo tudi orodja. Tako je trenutno najbolj aktualno
orodje – Facebook dobilo resno konkurenco v obliki Google plus. Zaenkrat Google še ni
razvil primerne oblike za blagovne znamke. A v prihodnosti se bo zagotovo spustil tudi v
ta boj. Zato je nemogoče napovedati, katero orodje bo prevladalo v prihodnje, zaznava pa
se že oblike, ki zmorejo postati pomembni igralci tudi v prihodnje.
Orodja so na razpolago vsem in veliko blagovnih znamk jih že uporablja. Le od pravega
znanja, akcije in ideje je odvisen rezultat promocije. Obstaja pa že kar nekaj dobrih
primerov v Sloveniji in svetu. Vse pomembnejša postaja vzajemna moč spletnih orodij. To
moč je zelo dobro že izkoristila Cockta, ki prevladuje v vseh oblikah brezplačnih spletnih
promocij. Pomembno vlogo igrajo tudi računalniška podjetja in revije. Te nagovarjajo že
tako najbolj odzivne sledilce, ki se jim pridružujejo v vseh oblikah. So trenutno med
vodilnimi na področju korporativnih blogov in so ena redkih, ki se te oblike sploh
poslužujejo. Na področju viralnih vsebin in nagradnih iger pa prevladujejo agencije za
mladinski turizem. Te s pomočjo nagradnih iger polnijo svoje profile na različnih socialnih
omrežjih. Z velikim številom aktivnih oboževalcev na socialnih omrežjih imajo tudi veliko
oglaševalsko moč. Vidno vlogo pa orodja že igrajo tudi v slovenski politiki. Ti so se skoraj
v večini priključili Facebooku, nekaj jih tudi že uporablja Twitter. Dobro izkoriščajo moč
socialnih omrežij za približevanje volilcem in se z njimi tudi spuščajo v razpravo. Z enim
samim primerom Katarine Kresal, pa so slovenski politiki tudi dobili svoj blog. Vendar je
kmalu po nastanku postal tudi zdelo slabo ažuriran in njegova moč se je prenesla na
Facebook.
Na svetovni ravni se pomembnosti orodij zavedajo še bolj kot v Sloveniji. Predvsem znajo
v ZDA kombinirati moč posameznih orodij. Zaradi močno razvitega Twitterja je pri njih
odzivnost še hitrejša. Najodmevnejša akcija, ki je dosegla učinek, je predsedniška
kampanja v ZDA. Barack Obama je namreč mobiliziral mlade s pomočjo socialnih omrežij.
Tu se je na svetovni ravni prvič videla moč in potencial, ki jo orodja prinašajo.
Oglaševalska podjetja pa za spodbujanje teh kampanj že namenjajo velike količine
denarja, da iz brezplačne rešitve naredijo visokoprofitno akcijo. Z odlično povezanostjo
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viralnega marketinga, socialnih omrežij in video rešitev že spreminjajo podobo
oglaševanja. In Barack Obama je s svojo predsedniško kampanjo dobil tudi nagrade za
odlično marketinško akcijo. Old Spice je s kampanjo »Old Spice Guy« v praksi pokazal
prednosti posameznega orodja. Hitro odzivnost na Twitterju je dopolnil z komičnimi video
vsebinami na YouTube in akcija je dosegla velik učinek. Prav YouTube pa je izkoristilo tudi
podjetje za izdelavo gospodinjskih aparatov Blendtec. Z video posnetkom v katerem
sesekljajo Apple iPad so uspeli preseči magično mejo 100 milijonov ogledov in s tem
postali najbolj gledan viralni video posnetek. Podobne zgodbe je deležna tudi britanka
Susan Boyle, ki je s svojim nasptopom na Britanskem talentu dosegla mednarodno slavo.
Kljub temu, da ni zmagala, so njeni nastopi razprodani. Poseben primer viralne vsebine pa
so naredili v Amsterdamskem živalskem vrtu. Ustvarili so viralno kampanjo v kateri ljudje
v živo lepijo nalepke iz promocijskih plakatov na avtomobile, table,... Z nalepkami so
okupirali mesto, hkrati pa posneli video posnetek, ki je osupnil svet.
Moč brezplačnih orodij za promocijo blagovnih znamk je ogromna. V kombinaciji z
viralnim efektom je nemogoče predvideti, kdaj se bo podrl novi rekord v gledanosti,
številu oboževalcev. Pomembna je zgolj dobra ideja in podpora. Rezultati potem nastajajo
sami od sebe s pomočjo uporabnikov.
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PRILOGA
Intervju z Matejem Špeharjem, strokovnjakom za socialna omrežja pri nas.

Katere brezplačne rešitve za promocijo blagovnih znamk so v Sloveniji najbolj
popularne?
Zagotovo prednjači Facebook, predvsem zaradi množične razširjenosti med slovenskimi
uporabniki interneta. Nekaj uspešnih akcij je izpeljanih tudi na ostalih družabnih omrežjih
(YouTube, Twitter, Foursquare, LinkedIn) a odzivi zaradi manjšega števila uporabnikov
niso primerljivi s Facebookom. Poudaril bi, da so sama družabna omrežja načeloma res
brezplačna za uporabo, a je potrebno kar nekaj znanja in časa da se pokažejo tudi
pozitivni ROI tovrstne komunikacije. Čas in znanje pa še zdaleč nista zastonj, prej
obratno.
Zakaj menite, da se v Sloveniji podjetja raje odločajo za Facebook kot za
Twitter?
Najbolj očiten razlog se skriva v statistiki: Slovenija ima preko 650.000 uporabnikov
Facebooka, Twitter pa jih v Sloveniji uporablja le 10.000. A tudi drugače se omrežja
močno razlikujeta v zahtevnosti komunikacije in viralnosti vsebin. Pri Facebooku se sicer
lažje doseže večje število uporabnikov, a so Twitter sledilci lahko dosti bolj aktivni in
kvalitetni.
Kako vidite Google+ in njegovo uporabnost za promocijo blagovnih znamk?
Trenutno Googlova platforma tehnično še ni pripravljena za nastop blagovnih znamk,
samo omrežje pa še nima dovolj velikega števila uporabnikov, da bi bilo zanimivo za resen
poslovni nastop. A ko bo g+ prišel iz beta faze lahko predstavlja zelo močno alternativo
trenutnemu gigantu na družabnih omrežjih – Facebooku. Google ima aktiviranih že toliko
spletnih servisov (iskalnik Google, mobilni Android, brskalnik Crome, video portal
YouTube, geolokacijsko storitev Maps in Places,....) in baz, da v paleti manjka samo še
družabno omrežje. Sinergijski učinek je tisti, ki mu lahko prinese zmagovito prednost.
Katere slovenske blagovne znamke bi lahko vzeli za zgled pri promocijah na
Facebooku?
Če pogledamo zgolj skozi številke, potem močno odstopata predvsem DJ Umek in pijača
Cockta, ki sta uspela zbrati veliko število fanov. A ne gre zanemariti, da njihova ciljna
publika sega predvsem čez slovenske meje. Prav tako pa je bolj kot sama številka
uporabnikov pomebna koliko je uspešna interakcija med njimi. Kakšen avditorij dosežemo
z našimi informacijami in kakšne so njihove reakcije. Ali se nam zaradi tega poveča tudi
prodaja in ugled blagovne znamke. Facebook namreč ni velika oglasna deska kamor
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lepimo oglase, ampak komunikacijsko središče, kjer ne samo posredujemo informacije,
ampak jih tudi sprejemamo in na njih reagiramo. Odlično komunicira Algea, gre za
prehransko dopolnilo, ki nagovarja zelo ozek krog potencialnih strank, a ima vseeno veliko
uporabnikov in odlično komunikacijo.
Menite, da so korporativni blogi v Sloveniji dovolj izkoriščeni oz da podjetja
sploh poznajo njihove prednosti?
Težave koorporativnih blogov pri nas je predvsem v motivaciji zaposlenih za pisanje. Na
spletu se le redke stvari zgodijo preko noči in mnogi prehitro obupajo zaradi premalega
odziva na začetku. Za vsak nastop na spletu je potrebno določiti cilje, definirati ciljni
avditorij in narediti dobro strategijo ter se je seveda držati. Pri nas pa se še vedno rine na
splet samo zaradi nizke cene in potencialnega velikega odziva. Tudi, če ste porabili samo
1€ in ni rezultatov, ste plačali preveč.
Katere svetovne blagovne znamke so primer dobre prakse pri uporabi
brezplačnih orodij za spletno promocijo?
Najbolj je znana akcija Old Spice guya, kjer so za promocijo moške kozmetike združili
YouTube video ter Twitter in Facebook za njegovo širjenje. Že legendarna pa je uporaba
družabnih omrežij za promocijo Baracka Obame pri zadnjih predsedniških volitvah v ZDA.
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