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Pozabite piškotek – gre samo za obliko sledenja uporabniku

Piškotek ni bil zares nikoli nič „kriv“. Gre samo za tehnologijo, ki spremlja UPORABNIKA. 

1 Druge oblike sledenja : Poznamo druge oblike 

sledenja (denimo footprint), ki nadomestijo 

piškotek. A problem uporabe podatkov ostane.

2 Prepoved sledenja: Tudi dandanes 

obstajajo različne metode, kjer lahko 

prepovemo sledenje in>/ali 

prikazovanje oglasov. Vse to je samo 

Tehnologija > Uporaba.

3 Selektivno sledenje: Nekateri ponudniki 

lahko omejijo dostop do podatkov 

drugim. A sami lahko te podatke 

nekontrolirano uporabljajo. 

Uporaba: Gre torej za to, kako uporabim 

pridobljene podatke.



Trenutno stanje….





Kaj gre lahko narobe?

• Brez zasebnosti

• Cambridge analitika

• Nejasna zakonodaja

• Kraja podatkov

• Ogromno dela s podatki

• Izguba podatkov v sistemu

• Brez ciljanega oglaševanja



Kaj potrebujemo za kvalitetno komunikacijo?

Koliko je dovolj?



Nam preveč podatkov krade vpogled v širšo sliko?

Koliko je dovolj?



Če nimamo vseh podatkov nas to lahko omejuje….



Preidimo k trendom…

Kakšne so smeri?



Kakšne so trenutne alternative/trendi? 

V trenutnem okolju, vsak poskuša najti svoj prostor. Tehnološki velikani 

ponujajo tehnološke rešitve, pravniki zakonodajne rešitve,…

Trenutne smeri so naslednje:

1 Sistemi za sistemizacijo soglasij.

2

3

kontekstualno oglaševanje.

anonimizacija uporabnikov



Kaj je potrebno razumeti, da bi znali predvideti prihodnost?

Vedeti kdo bo tisti, ki bo najbolje vlekel svoje karte je nemogoče, a 

določene korake lahko predvidimo, če poznamo naslednje trende:

1 Pospeševanje konkurenčnosti EU.

2

3

Tehnološke rešitve Martech.

… tudi rešitve za obvladovanje piškotkov…

Izkoristite priložnosti za majhna tržišča.



Kako lahko trenutno situacijo obrnemo sebi v prid?

1 Lotite se upravljanja s piškotki na način, 

da ga razumete kot: priložnost za 
komunikacijo.

2 Razmislite kako lahko skrb za uporabnika in 

njegove podatke postane vaša 

konkurenčna prednost.

3 Sizkoristite velike prednosti, ki jih prinašajo 

zakoni, med drugim tudi GDPR: Prenos 
podatkov.
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