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VPLIV KORONAVIRUSA V DRUŽBI

Trenutna situacija, ki je nastala zaradi koronavirusa, je nedvomno 

začela puščati svoje posledice na številnih področjih naših 

poslovnih in osebnih življenj tudi v Sloveniji. 

Vir: valicon.net, 11. 4. 2020

Te posledice se čutijo tudi v marketingu in oglaševanju. 

Zenel Batagelj in Tomaž Savodnik:

''Zaenkrat (sic) še ne gre za recesijo, gre za “pavzo”, svet se je moral zaradi 

narave virusa enostavno ustaviti.'‚

Vir: valicon.net, 11. 4. 2020 



W3B 3

Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je marca 

2020 kazalnik mnenja potrošnikov padel na najnižjo raven po maju 

2016. 

Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v primerjavi z marcem 2019 

nižji za 11 odstotnih točk, od povprečja preteklega leta pa za 10 

odstotnih točk. 

Vir: stat.si, 11. 4. 2020

VPLIV KORONAVIRUSA V DRUŽBI
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Po poročanju Forbsa, ki je preučil krize zadnjega stoletja, so podjetja, 

ki so med recesijo nadaljevala z oglaševanjem, hitreje okrevala kot

njihovi tekmeci ali pa se jim je prodaja celo povečala, ne samo med 

recesijo, temveč tudi še leta po njej.



W3B

Pred vami je priročnik z glavnimi smernicami tako s področja 

oglaševanja na Facebooku kot tudi iz upravljanja družbenih 

omrežij, ki vas bodo popeljale skozi promocijo in 

komunikacijo v trenutnem času negotovosti.
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MARKETINŠKI VLOŽKI V DIGITALU SE POVEČUJEJO

V Slovenskem gospodarskem prostoru se marketinški vložki pri 

oglaševanju na družbenih omrežjih povečujejo. 

Leta 2017 je bil vložek približno 20 milijonov evrov, za 2020 pa 

se predvideva vložek 29 milijonov evrov. To pomeni povečanje 

za 45 %. 

V prihodnosti bodo vložki le še naraščali. 

Vir: statista.com, 12. 4. 2020
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NAJBOLJ PRILJUBLJENA DRUŽBENA OMREŽJA V SLOVENIJI

Največ Slovencev med družbenimi omrežji aktivno uporablja 

Facebook. Sledijo mu Pinterest, Instagram, Twitter, Youtube in 

Tumblr. 

Po podatkih zadnjih 12 mesecev (tj. od marca 2019 do marca 

2020) lahko ugotovimo, da je februarja 2020 Twitter postal zelo 

priljubljen in uporabljen med družbenimi omrežji. 

Utemeljitev se lahko išče v aktualnih političnih dogodkih in seveda 

začetku epidemije novega koronavirusa. Marca 2020 pa je 

uporaba Twitterja zopet padla. 
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Facebook je med Slovenci skozi obdobje zadnjega leta najbolj 

priljubljen. 

Opazi se povečanje uporabe marca 2020. Zato je med oglaševalci 

Facebook dobra priložnost za investiranje marketinškega 

proračuna.

Vir: https://gs.statcounter.com, 12. 4. 2020

Nadalje so predstavljene še druge prednosti in nasveti. 

NAJBOLJ PRILJUBLJENA DRUŽBENA OMREŽJA V SLOVENIJI

https://gs.statcounter.com,/
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NAJBOLJ PRILJUBLJENA DRUŽBENA OMREŽJA V SLOVENIJI

Date Facebook Pinterest Twitter Instagram YouTube Tumblr Reddit LinkedIn VKontakte news.ycombi
nator.com Other

2019-03 84.60  9.97  2.74  0.83  0.99  0.51  0.25  0.06  0.02  0.01  0.03  

2019-04 83.81  10.21  3.13  0.75  7.20  0.60  0.27  0.07  0.03  0.04  0.01  

2019-05 84.27  9.33  3.33  0.90  1.20  0.59  0.27  0.11  0.03  0.02  0.01  

2019-06 85.65  8.13  2.96  0.93  1.00  0.72  0.36  0.17  0.03  0.02  0.02  

2019-07 87.09  7.89  2.11  0.99  1.00  0.53  0.25  0.09  0.03  0.01  0.00  

2019-08 86.25  8.20  2.53  0.66  0.86  0.59  0.18  0.07  0.04  0.01  0.01  

2019-09 86.74  7.46  2.85  1.22  0.82  0.56  0.23  0.07  0.03  0.02  0.00  

2019-10 79.42  8.39  4.71  5.17  1.23  0.69  0.20  0.10  0.05  0.03  0.00  

2019-11 76.24  9.82  7.20  6.22  1.67  0.98  0.19  0.09  0.06  0.03  0.01  

2019-12 76.16  6.20  8.20  6.65  1.55  0.58  0.23  0.07  0.04  0.03  0.01  

2020-01 75.52  8.47  5.67  8.21  2.20  0.46  0.30  0.07  0.05  0.02  0.02  

2020-02 73.24  7.39  10.29  7.15  3.20  0.49  0.27  0.07  0.05  0.02  0.01  

2020-03 81.75  5.83  4.85  5.43  1.58  0.32  0.18  0.04  0.02  0.01  0.00  
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SLOVENCI NA FACEBOOKU

V Sloveniji je približno 900.000 do 1.000.000 Facebook 

uporabnikov. 

Slovenski uporabniki Facebooka po njihovih podatkih v okviru 

interakcij na mediju največkrat kliknejo na oglas, sledijo 

interakcije z objavami (všečkanje) ter komentiranje objav.

Mediana klikov na oglase je 27, kar pomeni, da največ slovenskih 

uporabnikov Facebooka klikne na oglas 27-krat. 

Vir: facebook.com, 12. 4. 2020
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Določitev prave ciljne skupine je izredno 
pomembna.

Pazite na ugled blagovne znamke.

Osredotočite se lahko na ciljanje novih segmentov 
porabnikov, ki jih drugače ne bi.

Bodite v stiku z realnostjo.

Za prikaze uporabnikom Facebooka boste v tem času 
plačali manj.

Ne pozabite, v ospredju so še vedno vaše stranke.

Razmislite o ponovnem načrtovanju strategije 
komuniciranja.

Avtentičnost vašega vsebinskega marketinga je 
ključna.

Bodite kreativni.

Priložnost za boljšo povezanost s svojimi sledilci.
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Določitev prave ciljne skupine je izredno pomembna

Ko promoviramo Facebookove objave (Facebook boost), moramo biti v teh časih 

še posebej pozorni na izbiro prave ciljne skupine. 

Facebook platforma nam daje številne možnosti ciljanja, kar lahko v času 

epidemije izkoristimo v prid blagovne znamke.

Pred aktivacijo promocije objave natančno opredelite persone, ki 

jih želite doseči in za katere verjamete, da se bodo dobro odzvale 

na vaša sporočila. 

1
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Pazite na ugled blagovne znamke

Zelo pomembno je, da v času novega koronavirusa niste preveč vsiljivi.

Zato spremljajte pogostost prikazov oglasov uporabnika Facebooka (metrika 

Frequency), še posebej če imate manjše občinstvo in višji proračun. 

Enako velja za ostale oglaševalse kanale, prek katerih komunicirate s porabniki, kot je 

na primer prikazno omrežje na Googlu.

Meja med dopustnim in vsiljivim je v primerjavi z običajnimi 

razmerami ožja. 
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Osredotočite se lahko na ciljanje novih segmentov 
porabnikov, ki jih drugače ne bi

Razmislite, ali se lahko v sklopu blagovne znamke ali podjetja komunikacija spremeni 

do te mere, da zajame drug segment porabnikov, kot jih je do sedaj. 

Pri oglaševanju na Facebooku, tako pri pridobivanju novih oboževalcev (Page Likes

kampanje) kot samih prodajnih (Traffic in Conversion) oglasih, lahko eksperimentirate 

s ciljanjem in komunikacijo recimo samo mlajšim, le starejšim, samo družinam, 

samskim, ljudem v urbanem okolju ali ljudem v ruralnem okolju. 

Premislite, kateri nov segment porabnikov bi lahko v vaši dejavnosti 

videl vašo potencialno vrednost, in zanje prilagodite trenutno 

komunikacijo.
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Bodite v stiku z realnostjo

Oglaševalci morajo biti dandanes bolj na tekočem z novicami kot kadar koli prej. 

Če se boste ali ste se že odločili za redno oglaševanje (tj. 

oglaševanje kot je bilo pred epidemijo), je spremljanje novic obveza, 

ki je ne smete zanemariti.

Dobra plat Facebook Ads platforme je, da je sistem upravljanja oglasov izredno 

agilen. Kadar koli lahko določen oglas ustavimo, ga spremenimo, izberemo drugo 

ciljno skupino ipd. 
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Za prikaze uporabnikom Facebooka boste v tem času 
plačali manj

Iz zadnje analize je razbrati, da se je cena na 1.000 prikazov marca letos na Facebooku 

občutno znižala. 

Razlika v primerjavi z marcem 2019 je za kar 24,37 %. 

To je posledica manjših budžetov in zmanjševanja oz. prenehanja oglaševanja do 

nadaljnjega ter povečanje uporabe Facebooka med porabniki. 

Zato je to dobra priložnost, da za svoja denarna sredstva dobite več 

prikazov.
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Ne pozabite, v ospredju so še vedno vaše stranke

Do nedavnega je bil prodajni lijak klasičen: uporabnik klikne na oglas, pride na 

spletno stran, se pozanima o ponudbi, izdelku ali storitvi in na koncu nakup tudi 

opravi. 

Sedaj se je tok dejanj oziroma vedenje porabnika do končne faze, tj. nakupa, 

spremenil.

Stranke, uporabnike spletne strani, je treba razumeti, se poučiti, zakaj in kako se 

nakupne navade spreminjajo ter kako bomo oglaševalci spremembe sprejeli in jih 

uveljavljali. 

V pomoč pri raziskovanju sprememb vedenja porabnikov je Google Analytics.

Zavedati se je treba, da je na koncu stranka tista, ki mora biti zadovoljna z 

nakupnim procesom, zato se moramo potruditi do te mere, da se bo k nam rada 

vrnila in še kdaj opravila nakup. 6
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Razmislite o ponovnem načrtovanju strategije 
komuniciranja

Čeprav je bila do sedaj vaša strategija komuniciranja že prej skrbno načrtovana, je 

morda zaradi nastale situacije treba ponovno pregledati komunikacijske vzorce

nastopa na družbenih omrežjih ter te prilagoditi trenutnim razmeram. 

V tem času so namreč tudi pričakovanja vaših sledilcev postala nekoliko drugačna

in zdajšnja strategija morda ne bo več zadoščala ali pa bo morda celo odvrnila vaše 

sledilce. 

S svojimi aktivnostmi naj vaša (notranja ali zunanja) strokovna ekipa pomisli na 

odnos zaupanja in naklonjenosti, ki ga postopno gradite s svoji sledilci.

Strateško se lotite preoblikovanja celotnega pristopa digitalnega 

komuniciranja na svojih komunikacijskih kanalih, predvsem pomislite, da 

sedaj svoje sledilce z načinom komunikacije lahko kar hitro prizadenete.

Pazljivo ravnajte tudi z morebitnim tonom in besediščem na družbenih omrežjih, 

saj je in tudi bo ravno komunikacijski odnos, ki ga boste sedaj vzpostavili z 

vašimi sledilci, tudi tisti ključen faktor izhoda iz krize. 7



W3B

Avtentičnost vašega vsebinskega marketinga je ključna

V poplavi vsebin, s katerimi so dnevno zasuti vaši sledilci, je ključno, da je vaš 

vsebinski marketing avtentičen.

Pomislite na to, da je sedaj večina vaših sledilcev doma in 

tudi konstanto uporablja družbena omrežja, zato naj bo 

vaša komunikacija pristna in iskrena. 

Mnogi strokovnjaki celo opozarjajo, da se sedaj tudi končuje obdobje komuniciranja 

z določenimi vplivneži, ki bodisi nimajo pravega dosega ali pa so povsem neiskreni, 

česar pa si seveda ne želite, zato tudi tukaj premislite o tem, kdo bo zastopal vašo 

blagovno znamko. 
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Bodite kreativni

Poglejte na trenutno situacijo tudi iz z drugega zornega kota in jo vzemite kot 

priložnost, da v vaših svojih vsebinah pokažete svojo kreativnost. 

Vaši sledilci so sedaj dnevno zasuti z ogromno količino vsebin, zato je morda ravno 

pravi čas, da pokažete nekaj več in si dovolite biti drzni, vendar seveda ne predrzni. 

Vedno imejte pri snovanju kreativne vsebinske ideje v mislih najpomembnejše: 

svoje sledilce. Pomislite na to, kakšno vsebino vaši sledilci trenutno 

potrebujejo in zasnujte čim več idej za končni izbor.

Samo s pristnimi, uporabnimi in kakovostnimi vsebinami boste zagotovili, da 

bodo zanimale vašo ciljno skupino ter posledično tudi zajamčile lojalnost 

vaših sledilcev. 

Verjemite, dobre kreativne ideje so 

hitro opažene na družbenih 

omrežjih.
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Priložnost za boljšo povezanost s svojimi sledilci

Naj bo upravljanje vaših družbenih omrežij učinkovito in tega sedaj res ne zanemarite. 

Stalna povezanost s sledilci je postala vsakodnevna aktivnost, zato naj bo proces 

interakcije čim bolj pogost.

Ne pozabite, da sledilci sedaj zares pričakujejo vašo pozornost na družbenih omrežjih, 

zato poskrbite za redno odzivnost na zasebna sporočila in morebitne komentarje.

Vaša komunikacija naj bo iskrena, odprta in sočutna ter pustite pri svojih odgovorih 

pozitivno noto.

Dobra komunikacija in pozitivna interakcija s sledilci sta tu 

ključ do komunikacijske uspešnosti podjetja, zato se ne 

bojte biti povezani.
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Denis Gorjup

Avtorja

Meta Pavlin
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Če se soočate s težavami v tem času, se lahko obrnete na naše specialiste za digitalni 

marketing, ki vam bodo na podlagi znanja in izkušenj pomagali doseči željene rezultate na 

Facebooku.

Maja Šorli Jakin

maja.sorli@w3b.si

Denis Jakin

denis.jakin@w3b.si

W3B
Vaša naslednja agencija


