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Kompetenčni center trgovine na debelo 



Kdo sem? 

• od leta 1998  170+ člankov o internet marketingu 
(Moj Mikro, Finance, Gospodarski vestnik, Dnevnik, Delo, Monitor,... ) 

• 2000-2007  vodja internet oddelka, Inetia.com 

• 2002  Nasvet.com (SEO, SEM, FB, seminarji) 

• 2007-2014  direktor internetne prodaje za Slovenijo, 

Studio Moderna 

• 2009  http://seminarji.nasvet.com 



• ima popoln design 

• je tehnično najbolj dovršena 

• bi naj imela popolno uporabniško izkušnjo 

• je nasploh oh in ahhhh ...  

Koliko je vredna spletna stran, ki...  



0 € 



Zakaj? 



Ker nima obiskovalcev! 



• Bannerji 

• Facebook oglasi 

• Sponzorirane povezave na Googlu 

• SEO (optimizacija spletnih strani) 

• E-mail marketing 

• Video oglasi 

• PR članki 

• itd. 

Kako pridobiti obiskovalce? 



• Časovni zakup 

• Prikazi (CNP=CPM) 

• Kliki (CNK=CPC) 

• Akcija (CNA=CPA) 

Modeli zakupa oglasnega prostora 



CPM 



• cena na klik = 0,4 € • cena za 1.000 prikazov = 10 € 

povprečen CTR = 0,06% 

Kaj dobimo za 100 €? 

 250 klikov 10.000 prikazov 

 oz. 6 klikov  

 

   41x > 

CPM 



• PC izdelka je 18,30 € 

• PC-DDV= 15 € 

 

 

 

 

 

 

 

NC = 7 € 

 

Željena marža (33%)  = 5 € 

 
Oglaševanje  =  3 € Za 3 € dobimo 10 klikov 

Z največ 10 kliki moramo 

narediti 1prodajo 

CR strani mora biti  

najmanj 10% ! 

Ali imamo ustrezen poslovni model? 

• COGS = 50% 

 

 

 

 

 



PUSH 



PUSH 

SEO, AdWords bannerji, Facebook oglasi  



PUSH 

direktna prodaja branding, doseg, ustvarjanje 

novega povpraševanja 



Katera je najbolj učinkovita oblika internetnega 

oglaševanja? 





Google 

Oglasi na Googlu  

 

najbolj učinkovita 

oblika „pull“ 

oglaševanja 

 

 

 

 



Facebook oglaševanje 



• Možnost podrobnega kreiranje ciljnih skupin 

• Natančnejše ciljanje  večja učinkovitost  

(boljši CTR, nižji stroški oglaševanja, večji CR) 

 

 

 

 

 

Facebook oglaševanje - targetiranje 



Facebook oglaševanje - targetiranje 



Facebook oglaševanje - targetiranje 



www.okusno.si 

Facebook oglaševanje – targetiranje 



Facebook oglaševanje – targetiranje 



• targetirate lahko po e-naslovih, tel. številkah, Facebook user 

IDs, uporabnikih, ki so obiskali spletno stran 

Facebook oglaševanje – Custom Audiences 



 

 

 

Facebook oglaševanje – Custom Audiences 



Kako lahko uporabljamo Custom Audiences? 

1. Remarketing na tiste obiskovalce, ki niso opravili nakupa 

2. Upsell prodaja kupcem 

3. Targetiranje specifične ciljne skupine 

 

Facebook oglaševanje – Custom Audiences 



• Ponovno prikazati FB oglase tistim, ki so že bili na spletni 

strani pa niso opravili nakupa 

• Pripeljati obiskovalce nazaj na spletno stran s ciljem, da bi 

opravili nakup oz. željeno konverzijo 

• Kreirati moramo „custom audience“ 

 

 

 

Facebook oglaševanje – remarketing 



FB remarketing – primer uporabe 

1 

2 



• Remarketing + posebne ponudbe (darilo, popust, 

brezplačna poštnina, ipd.)  prinašajo rezultate 

• Pripravite produktne oglase za najbolj prodajane izdelke 

• Ne prikazujete oglasov tistim, ki so že opravili nakupi  

izključite kupce iz liste 

 

 

 

 

 

 

Facebook oglaševanje – remarketing 



Facebook oglaševanje – remarketing 



Ustvarjanje povpraševanja po novi rešitvi 

Google AdWords – Prikazno omrežje (GDN) 



Google AdWords – Prikazno omrežje (GDN) 

Promocija kratkotrajnih marketinških akcij 



Interest Categories Keyword Remarketing 

Topics Placements Demographics 

Google AdWords - Display Targeting 



Google  remarketing 

ponovno trženje za prikazno omrežje (Remarketing for Display) 

uporabnik obišče vašo stran 
zapusti stran 

vidi vaš oglas in 

se vrne 



Google  remarketing 



Google dinamični remarketing  



Google AdWords – Prikazno omrežje (GDN) 

Personalizacija oglaševanja glede na preference stranke 



SEO 



Organski 

rezultati iskanj 

Sponzorirane  

povezave 

Iskalno polje 



1.stran ostale strani 2.stran 

79 % 

klikov 

10 % 

klikov 
11 % 

klikov 

• večino prometa dobijo spletne strani od iskalnikov 

• 80% uporabnikov pregleda največ prvih 10 zadetkov na iskalnikih 

• stroškovno učinkovito oglaševanje 

• Kaj se zgodi če podjetje ni prisotno med vrhnjimi rezultati na strani 

rezultatov iskanj? 

Iskalni marketing 



research from Compete.com 

source: http://searchenginewatch.com/ 

61 % of paid search ads are displayed in the right 

sidebar. These ads get just 13 % of the clicks. 

Porazdelitev klikov na Googlovi SERP 



source: http://searchenginewatch.com/ 

How important is it to be on top? 

In search marketing, the difference between a 1st and 2nd place listing can 

be huge 

Porazdelitev klikov na Googlovi SERP 



Porazdelitev klikov na Googlovi SERP 



Porazdelitev klikov na Googlovi SERP 



http://www.wordstream.com/articles/google-ads 

Porazdelitev klikov na Googlovi SERP 



Sponzorirane povezave Optimizacija spletnih strani 

Odzivnost Praktično takojšnja vzpostavitev in 

takojšnji rezultat. 

Dolgotrajen proces. Na vidnejše rezultate 

je potrebno čakati v povprečju vsak nekaj 

tednov, včasih celo nekaj mesecev. 

Težavnost Vzpostavitev ne zahteva posebnega 

znanja. 

Potrebno specializirano znanje. 

Nadzor Imamo popoln nadzor nad 

oglaševalsko akcijo. 

Uspešnost posameznih aktivnosti procesa 

optimizacije je zaradi zapletenih algoritmov 

iskalnikov in dolgotrajnosti postopka zelo 

težko preverjati. 

Stroški Stroški so odvisni od števila klikov 

na sponzorirano povezavo in 

posledično od pripeljanega števila 

obiskovalcev na spletno stran 

Stroški se razlikujejo od projekta do 

projekta. Določi jih podjetje, ki izvede 

proces optimizacije. 

SEM vs. SEO 



Sponzorirane povezave Optimizacija spletnih strani 

Opaženost Veliko obiskovalcev namenoma 

ne klika na sponzorirane 

povezave saj jim ne zaupa z 

vidika relevantnosti vsebine, ki 

se skriva za plačljivim oglasom. 

Organski rezultati so med uporabniki bolj 

priljubljeni kot sponzorirane povezave 

Konkurenčnost Lažje konkuriranje na področjih, 

kjer vlada huda konkurenca. 

Težavno pridobivanje pozicij na področjih, 

kjer vlada huda konkurenca. 

Ciljanje Možnost enostavnega ciljanja 

tako na lokalnih kot tujih trgih. 

Lažje je pridobiti dobre pozicije za zelo 

specifične, nišne besede.  

Merljivost Učinkovitost akcije se meri s 

pomočjo kazalnikov kot so CTR, 

CR in CPO. 

Učinkovitost akcije je merjena z doseženimi 

pozicijami na iskalnikih. 

SEM vs. SEO 



 

• Izboljšanje pozicij 

• Povečati spletni doseg  

• Povečati obiskanost in prodajo 

• Izriniti konkurente 

• Preprečiti posledice rezultatov z negativno vsebino 

 

 

Zakaj SEO? 



Gradnja  

povezav 

Vsebinska  

optimizacija 

Tehnična  

optimizacija 

SEO 



 

“On-Page” dejavniki  

(Code & Content) 

•  Title tags <title> 

•  Header tags <h1> 

•  ALT image tags  

•  vsebina spletnih 

strani (Body text) 

<body> 

•  Meta tags 

•  imena povezav 

• … 

 
 

“Off-Page” dejavniki 

•  Link Popularity (število in kvaliteta povezav  Page Rank) 

•  Anchor text  besedilo na spletnih povezavah z drugih strani 

•  starost domene 

 

 

Kaj vpliva na razvščanje zadetkov? 



 

 

Izbira ključnih besed je 

ključnega pomena  

za uspešnost optimizacije  



https://adwords.google.com 

Ključne besede - Keyword Planner 



https://adwords.google.com 

[Exact match traffic] 

Ključne besede - Keyword Planner 



• preverite popularnosti posameznih iskalnih poizvedb oz. ključnih 

besed 

• primer “low fares” ali “cheap flights”?  

Ključne besede 



Ključne besede  



Ključne besede 



Vključite ključne besede v: 

 

• navigacijo 

• imena direktorijev  

• imena datotek 

• notranje povezave 

• zunanje povezave  

• imena slik 

• title tags 

• heading tags 

• meta tags 

• vsebino 

 

Ključne besede 



VSEBINA SPLETNE STRANI 



 

• vsebina mora vsebovati ključne besede 

• vsebina mora biti razumljiva, berljiva in marketinško naravnana 

• ravnotežje med privlačnostjo teksta in uporabo ključnih besed 

• pomembno je kje znotraj vsebine se pojavljajo ključne besede  

• gostota ključnih besed (ang. keyword density)  

 

 

Vsebina spletne strani 



Vir: Search Engine Optimization Secrets, Danny Dover 

naslov strani 

meta oznaka za opis strani 

ime slike 

vsebina strani 

uporaba <h1> oznak za naslove 

url naslov strani 

Vsebina spletne strani 



Vsebina spletne strani 



Naslov strani (ang. Title Tag) 



• vključite ključne besede 

• opisi si naj sledijo od specifičnega proti splošnemu 

    pravilno: “Optimizacija spletnih strani – Nasvet.com“ 

    nepravilno: "Nasvet.com - optimizacija spletnih strani"  

• vsaka podstran naj ima svoj naslov  

• priporočljiva dolžina 60 znakov 

Naslov strani (ang. Title Tag) 



 

 

1. Primer 

http://www.matson.si 

 

2. Primer 

Oglejte si izbor pisarniškega pohištva na naslovu 

http://www.matson.si. 

 

3. Primer 

Pisarniško pohištvo izdelamo po meri. 12 mesečna garancija.  

 

 

 ' pisarniško pohištvo' je povezava s ključno besedo, ki vodi do 

spletne strani 

Besedila v povezavah (ang. anchor text) 



Link Building – nova pravila 

Google algorithm update 

Penguin  

22.5.2014 



• Nikar ne uporabljajte istega teksta na povezavah, ker to ni 

naravno! 

• Imejte raznolike povezave 

• Uporabite: 

• Ključno besedo (pisarniško pohištvo) 

• Sopomenke, variacije ključne besede (pisarniška oprema, 

pisarniški stol) 

• Klikni tukaj, klikni za več informacij 

• Ime podjetja 

• Ime branda 

• www.domena.com 

 

 

  

Besedila v povezavah (ang. anchor text) 



 

• uporabite notranje povezave kjerkoli je to smiselno 

(povezava naj vodi na vsebinsko sorodno vsebino) 

Notranje povezave 



• pomembno je iz kakšnih strani prihajajo povezave 

• relevantnost vsebine 

• pomembno je kje na strani se nahaja povezava 

• tekst na povezavi (ang. anchor text) 

• Page  Rank (PR) ima velik vpliv 

www.rankquest.com 

Gradnja povezav 



www.google.com/webmasters/tools/  

Google Webmaster Tools 



 

 

Hvala za pozornost! 

 

Vprašanja? 
 


