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5 odličnih nasvetov za odlična podjetja
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Lokalni govorci Aktivne kampanjePodružnice

Cilj danes: spoznati, katere odlične 

prakse na spletu izvajajo odlična 

podjetja

• Vodilna digitalna agencija za SMB podjetja v Adriatic regiji

• +300 aktivnih naročnikov, več kot 2.000 izvedenih projektov

• Dnevno imamo opravka z raznovrstnimi podjetji – povprečnimi, 

dobrimi, odličnimi in zelo odličnimi

• Z leti se je pri nas nabralo za senik izkušenj, nasvetov in 

dobrih praks



1. Imejte urejeno odlično prisotnost na 

mobilnih napravah
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Svet je postal “mobile-first”
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5,8 milijarde
uporabnikov pametnih 

telefonov v 2016

• Svet je prešel iz “Mobile-friendly” v “Mobile-first” fazo

• Večina zahodnega prebivalstva življenja brez mobilnega telefona ne pozna več



Življenja brez pametnega telefona si 

praktično ne znamo več predstavljati
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Povprečna dnevna 

raba naprav

Št. dotikov 

telefona / dan

150



Na mobilcih smo cel dan – največ zjutraj in 

zvečer
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Raba naprav po delih dneva



Kaj je pomembno pri prisotnosti na 

mobilnih napravah?

7

Hitrost
40% obiskovalcev

zapusti stran, če se 

nalaga > 3 sekunde!

1s hitrejše nalaganje 

košarice = do 27% dvig 

stopnje konverzije!

Stran naj bo zares 

prilagojena mobilnim 

napravam
Če je stran responsive, to še ne pomeni, da je 

zares prilagojena za mobilne naprave. Potrebno 

pogledati stran na telefonu

UX naj ustreza logiki mobilnega 

obiskovalca
Logika palca – klikabilne slike, ikone, autofill obrazci, preprosta navigacija, 

možnost nakupa brez registracije itd.



Primer iz prakse: ne-optimalno urejena 

spletna stran
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2. Poskrbite za odlično predstavitev 

podjetja/ekipe
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Predstavitev podjetja/ekipe je ključnega 

pomena za prvi vtis

• Ene od prvih informacij, ki jih podjetja preverijo na spletni strani, so Reference in O 

podjetju

• Ključen element pri vzpostavljanju zaupanja in približevanja potencialni stranki!
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Top gledane strani, 

Goclick.si, jan – maj 2017



Kar polovica B2B strank želi videti 

informacije o podjetju/ekipi
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Katere informacije želite videti pri potencialnem 

partnerju? B2B, 2015



Kaj je pomembno pri predstavitvi ekipe?

Poudarek 
človeške plati

Vrednote

Fotke!

Povejte osebno 
zgodbo (a ne 

preveč)



Primer iz prakse: prikaz ekipe



Korak naprej: prikaz certifikatov / nagrad za 

nadaljnjo krepitev zaupanja



3. Izkoristite potencial odličnih 

obstoječih spletnih kupcev in 

kontaktov
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Obstoječi kontakti so vredni suhega zlata
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• Obstoječi kontakti kupcev (npr. v obliki e-mailov) predstavljajo neverjetni potencial za 

prodajo / upsell, ki pa je prevečkrat spregledan

• Obstoječi e-mail kontakti še vedno najbolj “prodajno naravnana” publika – na splošno 2x 

večja stopnja konverzije od drugega najboljšega kanala (organski obisk iz iskalnikov)

58 %  ljudi
začne svoj dan s 

prebiranjem e-pošte



E-mail še vedno najbolj uporabljano 

sredstvo za spletno komunikacijo
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Kako optimalno izkoristiti e-mail kontakte

Dobra segmentacija
kontaktov & 

negovanje baze

Jasni cilji

Dobra vsebina 
in ustrezni 
kadrovski 

resursi

Ustrezna 
tehnološka 
platforma

Možnost uvoza 
v oglaševalske 

sisteme in 
avtomatizacijo



Primer iz prakse: izkoriščanje prodajnih e-

mailov se lahko tudi neprijetno obrne



4. Približajte produkt/storitev kupcem z 

video materialom
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Konzumacija video posnetkov se je 

preselila na splet
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1 milijarda
uporabnikov 

Youtube

• Gledanje videa se iz televizije seli na splet – skokovita rast konzumacije

• Generacijo Z (rojeni po 1995) izjemno težko ujeti s TV oglaševanjem – ker 

tradicionalnega TV-ja sploh ne gledajo več 

400 ur
novih YT videov 

vsako 1 minuto



Katere opcije imajo podjetja na voljo pri 

pripravi video vsebin?
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Prikaz lastnosti 

produkta
Enostavnejša, bolj plastična in 

hitrejša predstavitev produkta / 

storitve

Promocija
Kombinacija slike in zvoka najbolj 

močno vpliva na čustva

How-to prikaz 

uporabe produkta
Iskanje navodil na Youtube je že 

prehitelo iskalnik Google Search

Case study-ji
Iskanje navodil na Youtube je že 

prehitelo iskalnik Google Search

Webinarji
Video navodila in podpora v pomoč 

podporni službi / komerciali



Primer iz prakse: inovativna raba 

promocijskega videa



Primer iz prakse: prikaz lastnosti produkta



5. Prehitite konkurenco z odličnim 

spletnim oglaševanjem
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Skokovita rast spletnega oglaševanja

• Spletno oglaševanje že cca. 20 let skokovito raste 

• Bruto investicije v digitalno promocijo v EU v 2016 znašale že 17 mrd EUR

• V večini zahodnih držav je postal splet oglaševalski kanal št. 1
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Bruto investicije v digitalno 

oglaševanje, EU: 1996 - 2016



Vlaganje v splet raste tudi v Sloveniji 

(trenutno 20-25% bruto oglaš. investicij)
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Razporeditev digitalnega 

oglaševalskega budžeta,

Slovenija, 2015



Na kaj moramo paziti pri izbiri partnerja 

(agencije) za spletno oglaševanje?

Reference in 
podobni projekti

Individualni 
pristop

Strokovnost 
in izkušnje

Transparentnost

Sprotno 
sodelovanje in 

poročanje



Primer iz prakse: manj odličen bannerski

oglas 
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Primer iz prakse: manj odličen Google 

Search oglas 
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Primer iz prakse: tradicinalno oglaševanje 

vam jo še vedno lahko bolj zagode 
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OSTANITE (AAA) ODLIČNI ŠE NAPREJ!!!

FACEBOOK

www.facebook.com/

goclick.slovenia

KONTAKT

T: +386 40 580 952

E: info@goclick.si

W: www.goclick.si

LOKACIJA

Brodišče 28

1236 Trzin

Slovenija

https://www.facebook.com/goclick.slovenia/
http://www.goclick.si/
https://www.google.si/maps/place/Goclick/@46.1234789,14.5399293,15.25z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x4765336329a28013:0xee54eb288893a01c!2zQnJvZGnFocSNZSAyOCwgMTIzNiBUcnppbg!3b1!3m1!1s0x476533632c01a151:0xcd4529654a9e8848

