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Kaj zares počnemo?

Ciljano oglaševanje Zasebnost uporabnika

Cambridge analitika

Kraja podatkov

Nejasna zakonodaja

Ogromno dela s podatki

Izguba podatkov v sistemu



Kaj potrebujemo za kvalitetno komunikacijo?

Koliko je dovolj?



Kje posega zakonodaja?



Pa je potrebno? Kaj nas uči zgodovina?

Prvi patent: Edward J. Claghorn, 10 Feburar 1885 – da bi zavaroval turiste v NY.

Prvo pravilo: Leta 1954 ameriški Sports Car Club uvede obveznost varnostnega pasu.

Širša uporabna vrednost: Leta 1958 Šved Nils Bohlin iznajde tritočkovni varnostni pas (kasneje ga zaposli 

Volvo).

Širša uvedba: Do leta 1975 večina držav uvede obveznost varnostnih pasov v vseh novih avtomobilih.

Obvezna uporaba: Prva država, ki je uvedla njihovo obvezno uporabo, zvezna država Victoria v Avstraliji 

leta 1970.

Poslovna vrednost: Volvo je v med leti 1974 in 1993 prodal več kot 2.8 milijona vozila serije 200.

Ciljna skupina: “Someone interested in that safety, who lived in a suburb, and likely had a preferred

translation of War and Peace.”

Stanje: NE pripetost v Sloveniji še vedno znaša okoli 15 %.

Na leto umre okoli 45 ljudi zaradi neuporabe varnostnega pasu pri vožnji z motornim vozilom. Razlogi 

za neuporabo varnostnega pasu (TAC, 2008): 

• 34% ker pozabijo

• 22% ker se peljejo na kratke razdalje

• 10% ker jih moti med vožnjo.



Je lahko volk sit in koza cela?

Kaj pravijo basni? In kako medtem preživeti?



Kot vse basni ima tudi ta poanto!



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.



Katera orodja lahko uporabimo?

1 DPO – Posvetujete se z strokovnjaki. 

Bodisi znotraj ali zunaj podjetja: 

sprejmite informirane 
odločitve.

2 MarTech – Izkoristite orodja (ki so zdaj 

izjemno dostopna), ki vam privarčujejo čas 

in organizirajo podatke.

3 Prednosti zakonodaje – Vsako novo 

pravilo spremeni pravila na igrišču. 

Objemanje starih pravil prinese: Izgubo.



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 Izkoristite velike prednosti, ki jih prinašajo 

zakoni, med drugim tudi GDPR: Prenos 
podatkov.



Želim vam uspešno krmarjenje!

In ja, kot vedno v življenju, kaka koza in kak volk, bosta še vedno padla v boju….


