
LinkedIn delavnica
Vsebina na LinkedInu



#2 del
Čas je za prvo objavo!

1. Vsebina na LinkedInu

a. Kako in kaj objavljati
b. Kako reciklirati vsebino

2. LinkedIn analitika



Vsebina
Vse o objavljanju vsebine z dodano vrednostjo.



3 miti o 
LinkedIn vsebini

Zakaj ljudje menijo, da LinkedIn ni za njih.



Mit #1: LinkedIn je 
nezanimiv



Mit #1

Vaša LinkedIn časovnica je polna objav, za katere vam je vseeno.

● Hvalisanje. Ogromno hvalisanja.

● Lažni posti, namenjeni izključno prodaji.
“Včeraj me je 3-letni sin vprašal, zakaj …”

● Vsebina, ki sodi na druga družbena omrežja (TikTok, FB, IG).



Resnica #1: 
napačnim ljudem 

sledite



Hack: Prenehajte slediti, a ostanite povezani

Unfollow

Če želite ponovno začeti 
slediti kliknite
More -> Follow



Mit #2: če nihče ne 
lajka, gre za zgubo 

časa



Mit #2

Objavite, ampak niste dobili nobenega odziva.



Resnica #2: pravilo, o 
katerem nihče ne 

govori



● 1 % – uporabniki, ki aktivno ustvarjajo vsebino.

● 9 % – uporabniki, ki sodelujejo s komentarji, všečkanjem, deljenjem vsebine.

● 90 % – uporabniki, ki spremljajo in berejo vsebino brez interakcij (“lurkers”)

Pravilo 1/9/90

1 % 9 % 90 %



Mit #3: nimam časa 
za LinkedIn



Mit #3



Resnica #3: vložite 
več časa sedaj, da ga 

prihranite kasneje



● Enkrat na dan
○ Interakcija z objavami drugih (všečki, komentarji)

● Enkrat na teden
○ Nove objave na vašem profilu

● Enkrat na mesec
○ Priprava uredniškega koledarja (pisanje objav, priprava slik, videev)

○ Pregled analitike

● Enkrat na kvartal
○ Pregled in sprememba #hashtagov

Hack: načrt LinkedIn aktivnosti



Ideje za objave
Kaj objavljati na LinkedInu



Model 3-2-1



Model 3-2-1

● 3 objave, vezane na industrijo.

● 2 objavi “ponosne” vsebine (kar vzbudi dobre občutke pri vas, 
sodelavcih ali skupnosti).

● 1 objava o produktih ali storitvah.



● Naročnikovi pomisleki ali dvomi.

● Vsebina, ki že zanima vaše občinstvo (preverite: Content 
suggestions pri LinkedIn straneh).

● Kontroverzne teme iz industrije.

● Kratki izseki intervjujev/pogovorov s strokovnjaki v industriji ali 
naročniki (dolžina 1–2 minuti).

● Odziv ali mnenje o odmevnih novicah iz industrije. 

● Napovedi za prihodnost.

● Pogoste zmote v industriji.

3x objave, vezane na industrijo



Primeri



Primeri



Hack: Content suggestions

Če imate dostop do LinkedIn strani, lahko Content suggestions ponudijo odličen vpogled v interese 

vašega občinstva.

Kliknite Content -> 
Content Suggestions



Hack: Content suggestions

Podelite zanimivo vsebino ali jo 
priporočite sodelavcem

Uporabite filtre za ožjo izbiro občinstva 
(industrija, lokacija, pozicija, staž)



2x “ponosni” objavi

● Študije primerov in izjave strank.

● Dosežki / rezultati / statistike.

● Zmage in prelomnice, ki zaznamujejo razvoj vaše osebne znamke 
ali podjetja.

● Dobrodelnost.

● Pogled izza kulis.

● Pogovori ali intervjuji s sodelavci.

● Delitev najboljših omemb na LinkedInu (preverite: @mentions za 
LinkedIn strani).
 



Primeri



Primeri



Hack: poiščite @mentions na LinkedIn strani

Preverite vse omembe 
@mentions – podelite tiste, ki so 
posebej dobre, ostale všečkajte 
in komentirajte.

Omembe sodelavcev so 
posebej označene

Activity -> 
Mentions (med filtri)



1x objava o produktih in storitvah

● Poudarite rešitve, ne samo prednosti in značilnosti.



“People don’t want to buy a
quarter-inch drill. 

They want a quarter-inch hole.”
Theodore Levitt



1x objava o produktih in storitvah

● Poudarite rešitve, ne samo prednosti in značilnosti.

● Pojasnjevalni video.

● Video ali carousel objava, ki predstavi vaše inovacije.

● Lansiranje novih produktov, posodobitve ali izboljšave obstoječe 
ponudbe.



Primeri



Primeri



Triki in nasveti za 
vsebino

Kako ustvariti vsebino, na katero se ljudje odzovejo



2 v 1

To follow them back go to 
their profile and click 
More -> Follow

Prvi odstavek je 
najpomembnejši



F-oblika

To follow them back go to 
their profile and click 
More -> Follow

Izziv

Ozadje / 
Kontekst

Ključne točke

Nauk / 
Pozvetek

Poziv



Formula za uspešno LinkedIn objavo

● Odličen intro (približno 200 znakov)
+

● Problem (pritegnite pozornost z ozadjem in kontekstom)
+

● Rešitev (kako ste rešili problem)
+

● Ključne točke (v alinejah, uporabite emojije)
+

● Povzetek / Nauk (na kratko)
+

● CTA (naslednji korak)
+

● #hashtags (3–10 ročno izbranih)
+

● Multimedia (opcijsko)



Kako dobiti več klikov na “See more”

A. Drzna trditev, s katero se večina NE strinja.

B. Modrost.

C. Vprašanje, ki se poraja vašim strankam.

D. Izziv, s katerim se lahko bralci poistovetijo.

E. Zanimiva informacija iz panoge.



Primeri



Primeri



Kaj še vključiti v objave?

1. Nekaj emojijev za pozornost (ne preveč).

2. Seznami in alineje.

3. Mešanico 3–10 hashtagov (nekaj priljubljenih, nekaj nišnih).

4. Bodite konkretni, specifični in nazorni.
Za zelo specifične objave uporabite targetirano občinstvo (samo 
za LinkedIn page).

https://www.linkedin.com/posts/andyfoote_the-hot-100-hashtags-tracked-over-149-days-activity-6782332387742363648-1GEg


Hack: določite občinstvo (samo LinkedIn strani)

Kliknite 
“Targeted 
audience”

Spremenite, kdo 
bo videl objavo

Filtri za ožanje 
občinstva



Če NE vključevati v objave?

1. Dolgi stavki in dolgi odstavki.

2. Oklepaji prisilijo ljudi, da (se ustavijo in) mislijo.

3. Besede, ki vzbujajo dvome.

4. Zunanji linki.

“I think”

“I thought”

“If”

“Maybe”

“It seems”

“I assume”

“Might”

“I hope”

“I believe so”



Hack: zunanji linki (napredna taktika 1)

Dodajte zunanji link v prvi komentar in kliknite 
“Copy link to comment” Prilepite povezavo do komentarja 

in kliknite “Save”

Uredite objavo



Hack: zunanji linki (napredna taktika 2)

Ustvarite novo objavo in dodajte 
povezavo do objave z zunanjim 
linkom (odstranite link preview)

Ne skrbite: LinkedIn skrajša URL

Ustvarite kratko 
objavo z zunanjim 
linkom in kliknite 
“Copy link to post”



Cilj: podaljšati 
dwell-time

Pokažite, da cenite čas svojega občinstva.



Vrste objav

1. Videi

2. Daljše tekstualne objave

3. “Carousel” objave



● Ideje za video vsebino:
○ Kratki intervjuji z naročniki ali strokovnjaki iz panoge – odgovor na eno vprašanje, ki se poraja vašim bodočim 

strankam.
○ Kratki pojasnjevalni videi, ki se fokusirajo na samo eno funkcionalnost.

○ Predstavitveni videi, kjer predstavite sebe, ekipo, podjetje ...

○ Vsakdanji trenutki in vpogledi v zakulisje.

● Najboljše rezultate imajo video z dolžino med 30 in 60 sekund.

● Format 1:1 za najboljši izkoristek zaslona.

● Vedno dodajte podnapise. Več kot 50 % uporabnikov gleda videe brez zvoka.

● Izognite se deljenju videev z drugih platform.

Videi



Daljše tekstualne objave

● LinkedIn ni Instagram. Ne potrebuje vsaka objava slike ali videa.

● Če imate nekaj tehtnega za podeliti, izberite daljšo tekstualno objavo.

● Posvetite čas prvemu stavku, da spodbudite več klikov na “See more”.

● Omejitev dolžine je 1.300 znakov.

● LinkedIn članki imajo nizek doseg.



“Carousel” objave

● Močna prva stran.

● V besedilu objave ali na prvi strani vključite poziv, ki spodbuja listanje dokumenta.

● Objavite PDF za najvišjo kakovost.

● Ideje za carousel objave:

○ Podatki, številke, infografike

○ Koraki, navodila in praktični nasveti

○ Vsebina z dogodkov ali prezentacije

○ Povzetki vsebine



Kdaj in kako 
pogosto?
Nasveti, kako ujeti najboljši čas za objavo.



1. Odvisen od industrije, zato testirajte in preverjajte rezultate v 
analitiki.

2. Najboljši čas: od torka do četrtka, med 8.00 in 14.00.

3. Najslabši čas: vikendi in izven poslovnih ur (pred 9.00 in po 
17.00).

Najboljši čas za objavo



Pogostost

1. Od 2- do 5-krat tedensko (najboljši rezultati na prvi 2 objavi)

2. Zagotovite svoji vsebini dovolj časa za optimalen doseg in 
rezultate.

3. Če ima objava visoko interakcijo, počakajte z naslednjo objavo, 
dokler aktivnost ne upade.



Komentarji & 
deljenje objav

Kakovostne interakcije z objavami drugih



DELJENJA

○ Osebna izkušnja

○ Vpogled v zakulisje

○ Zakaj je tema pomembna za vas

○ Povzetek vsebine

Kaj imajo skupnega

● Interakcija s tujo vsebino, ampak jo vaše povezave vidijo.

● Vaša priložnost za koristno vsebino.

● Ideje za kvalitetne komentarje in deljenja:

KOMENTARJI

○ Označite avtorja in pojasnite, zakaj se 

strinjate

○ Povejte o svojem uspehu, dosežem z 

nasvetom iz objave

○ Vprašnje, povezano z vsebino

○ Predlog alternativne rešitve (s 

primerom ali podatki)

OBOJE

○ Dodatni zorni koti

○ Razširitev teme iz objave

○ Označite osebe, ki bi lahko dodale kaj 

uporabnega

○ Podatki ali povezave do dodatnih 

virov informacij (ki niso vaše)



Primeri



Primeri



Re- & upciklaža 
vsebine

Zimzelene objave, ki jih lahko ponovno uporabite.



Kako reciklirati vsebino

Definirajte najboljše objave v zadnjih 6 mesecih. Vsebino objavite še enkrat (brez sprememb, brez 
deljenja).

Ali ohranite sporočilo in spremenite tip vsebine.

Listicle

Carousel
post

Short
video

Interview
video

SummaryInteresting
Quote

Show 
case

Statistics 
(image + 

explanation)
Testimonial



Analitika
Preverite, kako učinkovite so vaše objave.



Analitika: pregled

Pregled, dostopen na profilu

Število ogledov objav

Število pojavljanj 
med rezultati 
iskanja

Število ljudi, ki so si 
ogledali vaš profil (s 
Premium računom 
lahko vidite, KDO si 
je ogledal profil)



Analitika: objave

Všečki, komentarji & 
doseg

Globlji vpogled v 
podatke



Analitika: iskanje

Odličen vpogled v 
podjetja (za B2B & 
ABM marketing 
preverite, ali so ICP 
podjetja med njimi)

Za B2B in ABM 
marketing preverite, 
ali so buying 
committee members 
med njimi



3 namigi 
za s seboj

Če si zapomnite samo 3 stvari ...



Ključni poudarki

1. Osebni profili imajo večjo težo kot LinkedIn strani.

2. Vaša vsebina naj ima dodano vrednost za vaše občinstvo.

3. Spremljajte analitiko in reciklirajte vse, kar prinaša dobre rezultate.



Hvala


