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NOVI PROJEKT
www.revija-internet.si





Vsak kontakt, ki ga ima izdelek/storitev v javnosti. 
(vizitke, kuverte, dopisni listi, spletna mesta, družbena omrežja,…). 

Marketing je karkoli ljudje govorijo o vas. 

PREPROSTA DEFINICIJA MARKETINGA



BUSINESS2BUSINESS
B2B

HUMAN2HUMAN

PRIHODNOST MARKETINGA



• Marketing danes je precej drugačen kot je bil še 15 let nazaj. 

• Konec 90-tih prejšnjega stoletja smo vstopili v informacijsko dobo in 

klasični marketing se je začel počasi spreminjati.

• S širjenjem interneta in njegovo dostopnostjo se je zavedanje in 

informiranost kupca zelo povečala. 

KAKŠNA JE RAZLIKA MED MARKETINGOM DANES IN NEKOČ?



Kdo manj gleda televizijo oziroma je sploh ne gleda (več)?

Najbolj zaslužni za nižji doseg televizije v običajnem dnevu so najmlajši potrošniki
oziroma generacija Z, v katero sodijo mlajši od 22 let.

Generacija Y (stari med 22 in 35 let) je že spremenila navade medijske potrošnje, 
vendar bo generacija Z najverjetneje tista, ki bo medijsko potrošnjo še bolj
korenito spremenila.

Video vsebine skupaj z video pretočnimi vsebinami, kot je YouTube (66 %), so 
tista aktivnost na spletu, ki to generacijo najbolj razlikuje od starejših.

Skupaj z uporabo družbenih omrežij (68 %) je to drugo uvrščena medijska
aktivnost glede na doseg v običajnem dnevu.

VIR: https://bit.ly/2z13qtT

PRIPRAVITE SE NA NOVE GENERACIJE ŽE DANES

https://bit.ly/2z13qtT?fbclid=IwAR0fn1_eAa141sP2WJrCb4_N6QXJ5Ny3MhASONdVvbG6JJ8iI48QTKTyXrU


NAKUPOVALNE NAVADE 2018

Slika 1: Simultane aktivnosti na digitalnih kanalih ob gledanju televizije. Vir: iPROM in Valicon, 2016.



FORMULA MARKETINGA 2020

- Prvo zgradite občinstvo, ki vam bo zaupalo, ponudite jim 
obilo brezplačne vrednosti.

- Brez oglaševanja ni resnega posla.

- Osebni brandi so prihodnost, generične blagovne znamke so 
preteklost. Ljudje zaupamo ljudem, zato ne skrivati svoje 
identitete, osebnosti in kulture vašega podjetja ter zaposlenih. 

- Vsebina, ki jo ustvarjate mora biti skoncentirana izključno na 
koristi posameznika, kateremu je le ta namenjena.



PRIHODNOST MARKETINGA

PULL MARKETING
Dolgoročen

(prepoznavnost, zaupanje)

PUSH MARKETING
(Kratkoročen, direktna prodaja)



POKAŽITE SE SVETU

UNIKATNI - DRUGAČNI –PREPOZNAVNI

Spremenite ljudem njihova življenja



,



MARKETINŠKI NAČRT

je zemljevid vašega podjetja.

- z načrtovanjem prihraniš ogromno časa in

- deluješ na bistveno višji ravni učinkovitosti

- opredeli vaše cilje in taktike, ki jih boste 
implementirali, da bi dosegli vašo ciljno publiko.





VAŠA IDEALNA STRANKA

Točno si zamislite vašo idealno stranko

- Demografske značilnosti (spol, starost, lokacija,…)

- Kakšne probleme ime, ki bi jih lahko rešili?

- Kako razmišlja, vrednote?



VAŠA IDEALNA STRANKA



VAŠA IDEALNA STRANKA





,

USP –

UNIQUE SELLING PROPOSITION

Kaj vas naredi edinstvene?
Po čem ste drugačni in prepoznavni v vaši 

branži?

Vaše vrednote

Korist, posebnost, prednost.



,

USP –

UNIQUE SELLING PROPOSITION

Je vaša obljuba, kaj lahko stranke 
pričakujejo od vaše storitve/izdelka.

- Vprašajte stranke, kaj jih moti pri 
konkurenci.

- In vi to popravite.



,



KJE SO DANES UPORABNIKI?

Vir: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/

Št. uporabnikov interneta v milijardah



KJE SO DANES UPORABNIKI?

Rast povpraševanja v času COVID 19



KJE SO DANES UPORABNIKI?

Gibanje povpraševanja v času COVID 19



UPORABNIKI NA INTERNETU

Vir: https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/

Aktivni
na internetu

Uporabniki
mob.naprav

Aktivni
na družbenih 

omrežjih

Aktivni
na družbenih 

Omrežjih preko 
mob.naprav

https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/


UPORABNIKI DNEVNO NA INTERNETU

Vir: https://www.oberlo.com/blog/internet-statistics

https://www.oberlo.com/blog/internet-statistics


OBISK V SPLETNIH TRGOVINAH 

V ČASU COVID 19

1. TRGOVINE
2. TEHNOLOGIJA
3. SPLETNI PORTALI 



TRANSAKCIJE V SPLETNIH TRGOVINAH 

V ČASU COVID 19

1. GOSPODINJSKI 
APARATI

2. ŠPORTNA OPREMA
3. TRGOVINE



- pomembno bo plačljivo oglaševanje na spletu, če boste hoteli, 
da vaša vsebina doseže vaše ciljne stranke (spletno oglaševanje v 
EU raste kar 10% na leto in bo še naraščalo),

- za PR bo še bolj pomembna komunikacija preko družbenih 
omrežij, še posebej Facebooka in Instagrama,

- zelo pomemben bo vplivnostni marketing (influence marketing).

SPLETNI TRENDI 2020



- zelo pomembno bo tudi negovanje strank preko družbenih 
omrežij (Messenger), ljudje pričakujejo vaš odgovor v roku 1 ure,

- najbolj močni družbeni omrežji sta sedaj Facebook in Instagram, 
zelo pomembno omrežje v 2018 bo tudi LinkedIn.

- vedno večjo moč dobivajo Story vsebine, ki so na družbenih 
omrežjih le 24 ur in so odlično marketinško orodje,

- marketing postaja vedno bolj človeški (human&human).

SPLETNI TRENDI 2020



KJE SO DANES UPORABNIKI?

Vir: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/

Št. uporabnikov družbenih omrežij v milijardah



KJE SO DANES UPORABNIKI?



81% LJUDI, 

PREDEN KUPI IZDELEK,

SE GRE O IZDELKU INFORMIRAT

PREKO INTERNETA 



,



,

ZAKAJ DRUŽBENA OMREŽJA 

UPORABLJATI ZA POSEL?

• 70 % teh podjetij uporablja družbene medije za oglaševanje 
(npr. za razvoj celostne podobe podjetja, za trženje izdelkov 
ali storitev, njihovo lansiranje ipd.), 

• 43 % za komuniciranje s strankami (npr. za pridobivanje 
mnenj ali za odgovarjanja na mnenja ali vprašanja strank), 

• 27 % za pridobivanje novih sodelavcev (npr. za zaposlovanje 
ali novačenje), 

• 12 % pa na ta način vključuje svoje stranke v razvoj ali v 
inovacijo izdelkov ali storitev, ki jih nudijo.



- vedno več ljudi na družbenih omrežjih,

- prodajanje z zgodbami, 

- milenijci so vedno bolj pripravljeni kupiti preko družbenih omrežij,

- odzivne spletne strani (vse več ljudi na pametnih telefonih)

- VIDEO kralj vsebinskega marketinga (ljudje raje gledajo kot berejo)

- mobilno oglaševanje in oglaševanje na družbenih omrežjih
(povprečen čas, ki ga ljudje preživijo na telefonih 3 ure in 35 minut)

- Izginjajoče vsebine (Story vsebine)

- Kar za 28% več uporabnikov iščejo informacije o produktih na 
družbenih omrežjih

TRENDI DRUŽBENIH OMREŽIJ 2020



,

POMANJKANJE POZORNOSTI 

POTROŠNIKA

Potrošniki imajo omejeno količino 
pozornosti.

Nemogoče je, da bi si zapomnili 
vse kar vidijo, slišijo in preberejo.

Sage Consumer Research



,

KAKO DOLGO JE VAŠA 

OBJAVA VIDNA?



,

DIAGRAM PREBIJANJA 

VČASIH DANES

TRUD REZULTAT REZULTATTRUD



,

UPORABNIKI NA DRUŽBENIH 

OMREŽJIH



,

UPORABNIKI NA DRUŽBENIH 

OMREŽJIH





,



,

FACEBOOK STATISTIKA 2020

- Več kot 2 milijardi mesečno aktivnih uporabnikov Facebooka

- 1,18 milijarde dnevno aktivnih uporabnikov, 
(kar je 16 % več kot leto pred tem)

- 1,15 milijarde aktivnih uporabnikov dostopa preko 
mobilnih naprav; 20 % rast glede na lansko leto,

-Starost od 25 do 34 let predstavlja 29,7% vseh uporabnikov
in je s tem najpogostejša starostna skupina,

- Vsako sekundo je ustvarjenih 5 novih profilov,



,

FACEBOOK STATISTIKA 2020

- Povprečen čas porabljen za Facebook obisk je 7 do 8 ur tedensko

- 50% uporabnikov starih med gre na Facebook, ko se zbudijo.

- Trenutno je celotna ciljna skupina, ki jo je mogoče ciljati z 
Facebook oglasi v Sloveniji, velika več kot 995.500 ljudi:

13-24 let: več kot 250.000 ljudi
25-39 let: več kot 400.000 ljudi
40-54 let: več kot 250.000 ljudi

starejši od 55 let: več kot 100.000 ljudi



,

FACEBOOK PROFILI



,

FACEBOOK SKUPINE

(odprte, zaprte, skrite)

https://www.facebook.com/groups/MarketinskaAkademijaZaPodjetnike/

https://www.facebook.com/groups/MarketinskaAkademijaZaPodjetnike/


,



,

OSEBNI PROFIL SESTAVA

Profilna slika

Naslovna slika

Osnovni podatki

Izpostavljena slika



,

UREJANJE PROFILA



,

MOŽNOSTI OBJAVE

Do 150 znakov 
lahko objavite 
tudi Story



,

MOŽNOSTI OBJAVE

FACEBOOK STORY NA OSEBNEM PROFILU



,

FACEBOOK PROFILI 



,

TOČKA 1 (rumeno polje): To so objave, kaj delate v privatnem življenju, kolesarite, 
ribarite, hodite v planine, druženje z družino,...

TOČKA 2 (zeleno polje): Objave, kot so delite z ljudmi zgodbe, ki jih doživite na 
terenu, kako uživate na seminarjih, potovanja s sodelavci, kako greste na termin, ...

TOČKA 3 (turkizno polje): Objava, kjer točno predstavite kakšen vaš produkt, kaj o 
poslovni priložnosti, konkreten nasvet o vaši branži in poziv k akciji,...



,

👉TOČKA 1 (rumeno polje): To so objave, kaj delate v privatnem življenju, 
kolesarite, ribarite, hodite v planine, druženje z družino,...



,

TOČKA 2 (zeleno polje): Objave, kot so delite z ljudmi zgodbe, ki jih doživite na 
terenu, kako uživate na seminarjih, potovanja s sodelavci, kako greste na termin, ...



,

TOČKA 3 (turkizno polje): Objava, kjer točno predstavite vaš izdelek, povabilo na 
dogodek, povabilo na tečaj, novosti,...



,



,

FACEBOOK - PRIMER OBJAVE

Vsebina Slika

Srčki 
povečujejo



,

PRIMER FB OBJAVE Z LINKOM



,

FACEBOOK - PRIMER OBJAVE

Nagradna igra



,

FACEBOOK - PRIMER OBJAVE

Anketa



,

FACEBOOK - PRIMER OBJAVE

Izjava



,

FACEBOOK - PRIMER OBJAVE

Iz osebnega življenja



,

FACEBOOK - PRIMER OBJAVE

Za pridobivanje e-mailov



,

FACEBOOK - PRIMER OBJAVE

Uganke



,

FACEBOOK - PRIMER OBJAVE

Primerjave



,

OBJAVE KOT VPRAŠANJA

- fokusirajte se na uporabne in koristne vsebine

- objavljajte vsebino, ki združuje istomisleče ljudi

- ustvariti FB skupino, kjer so ljudje npr. z istimi interesi oz, iz iste branže



,

FB OBJAVA KOT VIDEO

-Video vsebina, ker najlažje pokažeš čustva
-LIVE VIDEO, ki dobi 6x več interakcije kot navaden video

119.000 OGLEDOV



,

FACEBOOK VSEBINE

- Vsebina naj bo enostavna, zapomljiva, privlačna
- Ne pišite o sebi, ampak občinstvu
- Dodana vrednost za občinstvo
- Bodite informativni, inspirativni, zabavni
- Bodite takšni, kakšne ljudi imate radi
- Morate se dotakniti čustev

Najbolj privlačne so vsebine, 
ki si jih ljudje želijo deliti s prijatelji



,

VRSTA OBJAV, KI JE NAJBOLJ 

UČINKOVITA
- .

- Objave, na katere je največ odziva, JE PO STATISTIKAH V LETU 2018 video



,

KAJ LJUDJE NAJRAJE DELIJO 

S SVOJIMI PRIJATELJI?



,

KAKŠNE SO NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE 

PRI OBJAVLJANJU?



,



,

PRAVILA NA FACEBOOK-U

- Skrivnost 7 minut

- pravilo 5 ur (objavljajte vsaj na 5 ur razlike)

- drugi dan se označite na sliki ali lajkajte sami objavo

- napišite privat sporočilo.

- komentiranje starega videja/objave

- kombinirajte različne objave (slika, Instagram, video, video Instagram, live 
video, naslovna slika, profilna slika, deljena objava, …)



,

Vključite se v pogovore

- všečkajte, komentirajte



,

TO-DO

- 2 posta na dan (pred 8 zjutraj in po 8.uri zvečer)

- Objave, ki so objavljene med 10 - 11 uro zvečer dobijo 88% več interakcij kot
povprečna FB objava

- Objave s sliko dobijo 179% več interakcij kot povprečna FB objava.
(objave, ki vsebujejo sliko, naj bi dobile 2,3× več odziva)

- Objave, ki se končajo z vprašanjem dobijo 162% več interakcij kot povprečna FB objava.

- Videji so najbolj deljena oblika vsebine. Kar 85% vseh FB delitev je prav video vsebina.

- Objave, objavljene na nedeljo dobijo 52,9% več interakcij kot povprečna FB objava.

- Pravilo 80/20 



,

TO - DO

• Odgovorite na vse komentarje pod objavo (Bodite hvaležni, radodarni v svojem 
odgovoru)

• Zahvalite se vsem, ki so delijo vašo vsebino. (Spremljajte vaše sledilce)

• Dnevno všečkajte in komentirajte 3-5 podobnih strani (Ne napišite samo "Lepo" ali 
"Odlično!" Napišite Premišljen odgovor)

• Delite svoje objave v ustrezne zaprte skupine, ki bi jih lahko vaša vsebina zanimala (ne 
samo-promocija, ampak nekaj koristnega in dragocenega)

• Če uporabljate Facebook oglase, si oglejte statistične podatke in jih ustrezno 
prilagodite.

• Lajkajte ustrezne poslovne strani in začnite interakcijo.



,



,

STATISTIKA NA FB POSLOVNIH 

STRANEH



,

STATISTIKA V FB SKUPINAH





,

NAČRTOVANJE OBJAV



,

NAČRTOVANJE OBJAV



,

NOVOSTI



,

NOVOSTI

Facebook Live v Facebook v dogodkih in boste lahko 
zaračunali ekskluzivni dostop do video dogodkov v živo



,

NOVOST NA FB POSLOVNIH 

STRANEH
Pomaga pri večji vidljivosti objave





,

INSTAGRAM STATISTIKA 2020

Število uporabnikov / 400.000 (FB 1.000.000)
Uporabljajo na tedenski ravni / 126.500
Uporabljajo vsak dan / 62.000

Mesečno aktivni uporabniki – 1 Bilijon
Dnevno aktivni uporabniki– 500+ milijonov
Instagram zgodbe dnevno aktivni 500+ milijonov
Število všečkov na dan – 4,2+ bilijonov
Objava slik in videjev dnevno – 50 bilijonov

SLOVENIJA*

*VALICON 2016



,

INSTAGRAM STATISTIKA 2020

• Instagram predstavlja eno največjih platform za mobilno 
oglaševanje.

• Odlično orodje za doseganje skupine potrošnikov, 
imenovane milenijci, saj je kar 90 % uporabnikov mlajših od 
35 let.

• Še bolj pomembno pa je, da so uporabniki na Instagramu kar 
do 120-krat bolj pripravljeni na interakcije.

• Uporabniki, ki preko Instagrama obiščejo spletno stran 
blagovne znamke, ostanejo tam v povprečju dobre tri 
minute, kar je zelo dober rezultat.



,

ZAKAJ OGLAŠEVATI NA 

INSTAGRAMU?

• 60% uporabnikov Instagrama pravi, da na Instagramu

odkrivajo nove izdelke.

• Video posnetki na Instagramu dobijo 2-krat boljši 

„engagement“ od fotografij, kot na kateri koli drugi platformi. 

• Manjša konkurenca oglaševalcev.

• Številne natančne možnosti ciljanja.

• Drugo največje družbeno omrežje v Sloveniji po številu 

uporabnikov.





,

INSTAGRAM PROFILI
POSLOVNI PROFIL OSEBNI PROFIL



CREATOR PROFIL – ZA INFLUENCERJE



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA

1. BIO – ime in uporabniško ime profila, po katerem vas bodo ljudje našli



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA

2. BIO – dodaj svoje veščine



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA

3. BIO – ključne besede, ki definirajo vaš račun

- Nagovarjaj idealno stranko
- Kakšni so njeni interesi in zanimanja



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA

4. BIO – link do spletne ali pristajalne strani

- Instagram omogoča klikabilne linke 
le v BIO

- Pri različnih produktih, različni linki

SLABOST
- uporabniki lahko objavo vidijo 
kasneje in ni več ažurnega linka)



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA

5. NOVO

- # v BIO, da ljudje najdejo tudi tvoj 
profil

- HIGHLIGHTS – poudarite, kaj delate
- IGTV -



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA

5. BIO – e-mail



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA

7. BIO – link
https://linktr.ee/

https://linktr.ee/


,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA

8. BIO – dodajte vaš naslov, delovni čas



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA
7. Nastavitve



,

UREDITEV INSTAGRAM PROFILA
7. Nastavitve





INSTAGRAM OBJAVE



,

INSTAGRAM VSEBINA

Instagram stories – 24 ur 
(tagaš ljudi, dodajaš linke do spletnih mest)

LIVE video

Dobre fotografije VIDEO (60 sek) 

IGTV HighlightsHighlightsHighlights



,

INSTAGRAM VSEBINA

Kako objavljaš?

Dober naslov in vsebina

Dodaj prave hashtage

Kombiniraj # in vsebino



,

INSTAGRAM BESEDILO

Dober naslov in vsebina

 Poznaj svoje sledilce.
 Najbolj pomembne prve 3 vrstice, 
 ki naj pritegnejo.
 Postavi vprašanje
 Označi osebe ali produkte na sliki
 CTA (poziv k akciji)
 Dodajaj emogije



,

KAKO POVEČATI 

SLEDILCE/SODELOVANJE?

Uporaba # (hashtag)

http://best-hashtags.com/

https://www.tagsforlikes.com/

https://www.hashtagsforlikes.co/

• Max 30 # (2 k opisu)
• Ostale prilepite jih v komentar

http://best-hashtags.com/
https://www.tagsforlikes.com/
https://www.hashtagsforlikes.co/


,

INSTAGRAM VSEBINA

Vrtiljak



,

INSTAGRAM ZGODBE

Instagram stories – 24 ur 
(tagaš ljudi, dodajaš linke do spletnih mest)

LIVE video

ljudi, dodajaš linke do spletnih mest)

Highlights



INSTAGRAM ZGODBE

Kako objaviš?



KAKO UPORABITI INSTAGRAM ZGODBE ZA POSEL?

- Prikažete vaš delovni dan.
- Kaj je novega v vašem 
podjetju?
- Prikaz uporabe vašega 
izdelka.
- Povabite na dogodek.
- Poveste kakšno mišljenje.
- Delite nasvete.



MOŽNOSTI GLEDE IG OBJAV

 Omogočeno imate tudi, da lahko 
Instagram zgodbe določenih ljudi 
izklopite.

 Lahko si sledilci nastavijo 
obvestila, ko kaj objavite.



,

IGTV

NA INSTAGRAMU

Kaj morate vedeti o funkciji IGTV?

 Dolžina videoposnetka

- Videoposnetki morajo biti dolgi vsaj eno minuto. 

- Najdaljša dolžina vašega videoposnetka je:

15 minut pri nalaganju iz mobilne naprave.

60 minut pri nalaganju iz spleta.

 Vrsta video datoteke

Videoposnetki morajo biti v datotečni obliki MP4.

 Video ločljivost in velikost

Lahko naložite navpični video z razmerjem stranic 

9:16 ali vodoravni video z razmerjem stranic 16: 9.



,

IGTV NA INSTAGRAMU

- v Story vsebinah lahko dodate povezavo na vaš 

IGTV,

- največja konkurenca IGTV je Youtube, zato ga 

sedaj izkoristite, ker še ni toliko video vsebin,

- lahko ustvarite le en IGTV kanal na en Instagram

račun.

- Snemajte s telefonom ali kamero, ne direktno z 

Instagramom (slabša kvaliteta),

- Uporabljajte aplikacijo AIRMORE.

(za prenos videjev)

https://airmore.com/


,

IGTV Z FUNKCIJO SWIPE UP



,

IGTV Z FUNKCIJO SWIPE UP

Klikabilen
link



,

KAJ OBJAVLJATI?

1. Pozitivne misli
2. Inspirativne slike
3. Dodana vrednost – poučne vsebine
4. Vpliv na čustva
5. Doslednost v vsem
6. Izjave strank
7. Vaše izdelke
8. Zgodbe
9. Prazniki ali posebne priložnosti
10.Vaši hobiji



,

INSTAGRAM VSEBINA

- vizualna strategija (resnične zgodbe, behind-the scene fotografije)  

- komunuciranje

- realna fotografija,

- unikatnost,

- stalnost/kontinuiranost in

- konsistentnost (da sledilci razumejo, kaj lahko od vas pričakujejo).

- Hashtags #love #mentor2millions

Smernice, ki jim morate slediti za uspešen Instagram
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INSTAGRAM VSEBINA

- 5 slik, en video.

- Pri Instagram zgodbe - Storyji uporabljajte čim več 15 s videjev in povejte 

čim več pomembnih informacij.

- Ljudje radi gledajo Instagram zgodbe, ker nikoli ne vedo, kaj bodo videli in 

skozi zgodbe vas bolje spoznajo.

- Bodite zabavni v Instagram zgodbah (nalepke + GIF animacije).

- Posnemite tudi kakšen IGTV video.

Smernice, ki jim morate slediti za uspešen Instagram



,

KAKO NAJTI PRAVE #?
Uporaba # (hashtag)
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SHOPPING FUNKCIJA 

INSTAGRAMU

- Klikabilna slika 

- Vneseni izdelki na Facebooku

- Spletna trgovina

Prodaja preko spletne strani
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SHOPPING FUNKCIJA 

INSTAGRAMU

Prodaja preko spletne strani
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VNESENI PRODUKTI NA FB 

PROFILU

Prodaja preko spletne strani
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KDAJ OBJAVLJATI?

- NI napisanega pravila kdaj.

- Prvih 60 dni spremljajte statistiko in tak boste vedeli, kdaj so 

vaši sledilci najbolj aktivni.



,

KDAJ OBJAVLJATI?
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KDAJ OBJAVLJATI?

- Gledajte na vreme.

- Kateri je letni čas?

- Ko so kakšni dogodki , športne prireditve?
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KAJ VPLIVA NA VIDNOST 

OBJAVE?

Upoštevajte, da 42% uporabnikov Instagrama

platformo preverja večkrat na dan.

Pogostost uporabe:

- algoritem prikazuje najboljše in najbolj priljubljene objave od 

zadnje, ko je uporabnik odprl aplikacijo, 

- zato bodo uporabniki, ki ne pregledajo Instagrama pogosto, 

bodo vašo objavo videli le, če ima veliko interakcije. 
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KAKO IG ALGORITEM DELUJE?

INTERAKCIJA

PRAVI ČAS

TIP OBJAVE KOMENTARJI
 VŠEČKI
 DELJENJE
 OGLEDI

VIR: https://blog.hootsuite.com/instagram-algorithm/

https://blog.hootsuite.com/instagram-algorithm/


KDAJ OBJAVLJATI NA INSTAGRAMU?

- Ni več kronološki feed, ampak prednost imajo objave z dobro interakcijo 
(slike z veliko všečki in komentarji).

- Bolj boste aktivni, večja bo prepoznavnost in posledica tega več všečkov in 
komentarjev.



EXPLORE PAGE

- Vsak ima drugačen pogled na Explorer strani.
- sestavljajo jo objave, ki so vam najbolj všeč in slike, ki so všeč ljudem, ki jih 
všečkate, spremljate.
- DOBRA NOVICA za podjetja – ko vaši sledilci všečkajo vašo objavo jo vidijo 
tudi njihovi sledilci.
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KDAJ IN KAKO OBJAVLJATI?

- Objavite vsaj eno objavo dnevno, najbolje zjutraj ali zvečer.

- Pomembni #hashtagi (30 na post).

- Dodajte jih na konec vsebina ali v komentar.

- Izbirajte #, ki niso zelo pogosti.

- Poglejte # od konkurence ali ljudi, ki imajo podobno vsebino.

- Če je vsebina zanimiva, jo bo tudi drugi račun uporabil.

- Dodajte dolgi opis

- Tagajte tudi ljudi in označite lokacijo v postu in Story vsebinah.
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DNEVNA STRATEGIJA

- Objavi 1-2 objavi na dan – različne objave (kakšni nasveti, 

slike, pozitivne misli, video...).

- Dodajajte čim več Instagram Story vsebin.

- Všečkajte en post od vsakega, ki je všečkal vaš post ali 

komentirajte.

- Poiščite priljubljene hashtage, da poiščete nove ljudi.

- Komentirajte drugim ljudem (ti, ki imajo veliko sledilcev).

- Pošljite neposredna sporočila vsem, s katerimi se želite 

osebno povezati.





OBJAVLJANJE OBJAV IZ FACEBOOKA



OBJAVLJANJE OBJAV IZ FACEBOOKA



OBJAVLJANJE OBJAV IZ FACEBOOKA
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KAKO POVEČATI 

SLEDILCE/SODELOVANJE?

Tekmovanja/nagradne igre
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KAKO POVEČATI 

SLEDILCE/SODELOVANJE?

Tekmovanja/nagradne igre

- Ne smete označevati osebe v objavi, lahko pa 
sledilci označijo prijatelje v komentarju

- Ne smete pozivati sledilcev, da se označijo na 
sliki, na kateri niso

- Splošni pogoji v opisu profila
- Določi # tekmovanja (@dunkindonuts

>>>#DDLoveContes)
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KAKO POVEČATI 

SLEDILCE/SODELOVANJE?

Tekmovanja/nagradne igre



,

KAKO POVEČATI ŠTEVILO 

SLEDILCEV?
- P ovežite se z  influencarji
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KAKO POVEČATI ŠTEVILO 

SLEDILCEV?

• Deljenje za deljenje – ostali računi naj vas promovirajo.
• Komentirajte druge objave in jih povabite na vaš Instagram račun.
• Všečkajte druge objave.
• Shoutout objave.
• Osebne objave.
• Dodati lokacijo.
• Dodajte #hashtage
• Povezovanje z drugimi računi



,

INSTAGRAM STATISTIKA 
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ZAKAJ POSLOVNI PROFIL

Na posamezni objavi

– Impressions: Seštevek, koliko ljudi je videlo vaš post
– Reach: Število unikatnih računov, ki je videlo vaš post
– Website Clicks: Število računov, ki je kliknilo na vašo spletno stran
– Follower Activity: povprečen čas, ki ga tvoji sledilci preživijo dnevno na Instagramu

- Povezano z FB računom (FAN PAGE)

- Promocija posta/izdelka storitve
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INSTAGRAM STATISTIKA

Posamezne objave promo
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TREND INSTAGRAMA 2020

 INFLUENCE MARKETING (mikro vplivneži).

 Povečati video stories (Story).

 Rast E-commerce – spletnih trgovin.

 Izboljšanje analitike za posel.

 Izboljšanje orodij za posel (Studio za ustvarjalce)

 Nova aplikacija Threads (Instagram messanger).

 Nova funkcija Augmented reality 

 Restrict za negativne komentarje

 Product Launch Feature
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TREND INSTAGRAMA 2020

 Nova aplikacija Threads (Instagram messanger).
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TREND INSTAGRAMA 2020

 Nova funkcija Augmented reality 

TEST: Warby Parker, MAC Cosmetics, Ray-Ban in NARS Cosmetics.
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TREND INSTAGRAMA 2020

 Nova funkcija Augmented reality 
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TREND INSTAGRAMA 2020

 Restrict za negativne komentarje (OMEJITEV)

- komentarji od te osebe, ki ste jo omejili, bodo vidni samo tej osebi
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TREND INSTAGRAMA 2020

 Product Launch Feature



,

NOVOST 2020

 Videji v ŽIVO tudi na računalnikih
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NOVOST 2020
 Sporočila in odgovarjanje tudi iz računalnika preko FB poslovne strani
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INSTAGRAM TRENDI 2020

 Klikabilni linki na fotografijah.   

 Instagram prodaja – Shopping funkcija.

 Oglaševanje skozi Story.

 Deljenje Story vsebin!

 Mikro vplivneži

 Kar za 28% več uporabnikov iščejo informacije o produktih na 

družbenih omrežjih

 IGTV
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KAJ SO #HASHTAGI?

Objave z vsaj enim 

#hashtagom poveča 

interakcijo za kar 12,6 %, 

kot brez #hashtaga.
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KAKO NAJDETE PRAVE 

HASHTAGE?
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NAJBOLJŠA KOMBINACIJA 

HASHTAGOV

IZ VSAKE SKUPINE PO 5 HASHTAGOV

• Pod 50.000 zadetkov
• Med 50.000 – 200.000
• Med 200.000 – 500.000
• 500.000 do 1.000.000

• Hashtagi iz vaše branže, ki opisujejo vaš posel 
(vključen tudi hashtag vaše znamke)

• Zelo popularni hashtagi

IZ VSAKE SKUPINE PO 5 HASHTAGOV
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 Dober naslov in vsebina

 Dodaj prave hashtage (MAX 30)

 Kombiniraj # in vsebino

KJE DODAJAJTE HASHTAGE?
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KJE DODAJAJTE HASHTAGE?
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ZA USPEŠNO OGLAŠEVANJE 

POTREBUJETE:

 Pravo ciljno skupino.

 Privlačno ponudbo (ali vas šele spoznavajo 

ali vas že poznajo).

Ogled videa, članka ali infografike o vašem izdelku
Prijava na email seznam
Brezplačni e-priročnik, obrazec, video serija
 Sodelovanje v nagradni igri
Testiranje vašega izdelka
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ZA USPEŠNO OGLAŠEVANJE 

POTREBUJETE:

 Pravo kreativo in obliko oglasa.

 Pravo pristajalno stran.

 Testiranje.





,

POVEZAVA INSTAGRAM IN 

FACEBOOKA
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POVEZAVA INSTAGRAM IN 

FACEBOOKA



,
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BREZPLAČNO ORODJE CANVA
https://www.canva.com/

https://www.canva.com/
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BREZPLAČNO ORODJE LUMEN5

https://lumen5.com/

https://lumen5.com/


NAČRTOVANJE OBJAV ZA

FACEBOOK IN INSTAGRAM

CREATOR STUDIO



NAČRTOVANJE OBJAV ZA

FACEBOOK IN INSTAGRAM

CREATOR STUDIO



NAČRTOVANJE OBJAV ZA

FACEBOOK IN INSTAGRAM

CREATOR STUDIO



Hvala za pozornost.

Moj kontakt: 

tanja@marketingmalihpodjetij.si
Telefon: 070 852 238

www.MarketingMalihPodjetij.com




