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Uvod v TOPX
◦ Izzivi in spremembe v podlagah za 

marketinško odločanje 
◦ Analiza za marketinško odločanje  
◦ Zvrsti analize in posledice za 

konkurenčno prednost 
◦ Lestev zmožnosti analitike 

◦Marketinške raziskave v 2021
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Poglavitni izzivi za marketing managerje 
v 2021



Marketinška analitika
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Zvrsti analize in posledice za konkurenčnost
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Lestev zmožnosti marketinške analitike
Analiza v 
realnem 
času Razvoj prilagodljivih/dinamičnih ponudb in cen

Baza 
podatkov o 
porabnikih

Združevanje podatkov o porabnikih na enem mestu

Segmentacija 
Obravnava različnih porabnikov na različen način

Sprožilci 
dogodkov

Razvoj procesov in zmožnosti odziva

Management 
kampanje

Doseganje učinkovitosti in uspešnosti v porabi 

Napovedni 
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Pričakovanja in priprave na prihodnost
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Marketinške raziskave v 2021
◦ Krajše raziskave, takojšen odziv (angl. instant response)
◦ Longitudinalno spremljanje
◦ Spletne kvalitativne raziskave
◦ Raziskave čustvenih odzivov
◦ Spremljanje družbenih medijev (angl. social listening)
◦ (Nevsiljive) raziskave na podlagi transakcij
◦ Množično zunanje izvajanje raziskav (angl. crowdsourcing)
◦ Raziskave s pomočjo umetne inteligence (personalizacija)
◦ …



Povzetek
◦ Marketinška analitika za preoblikovanje 

podatkov in informacij v vpoglede in 
dejanja… 
◦ Podpora iskanju priložnosti in izboljšanju 

poslovanja podjetja… 
◦ Od „kaj se je zgodilo“ prek „kaj se bo 

zgodilo“ do optimizacije za konkurenčno 
prednost… 
◦ Od segmentacije prek napovednih modelov 

do analize v realnem času… 
◦ Marketinške raziskave: transakcijske, 

kvalitativne, z uporabo umetne inteligence…
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