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GENEZA

Max Screms julija 2020 doseže padec Ščita zasebnosti (dogovor o 

prenosu osebnih podatkov med EU in ZDA).

Septembra 2020 Evropska komisija za zaščito podatkov Facebooku 

prepove pošiljanje osebnih podatkov EU državljanov v ZDA. Uporaba 

Facebook Pixla postane pravno sporna.

Max Screms septembra 2020 prijavi več evropskih podjetij

informacijskim pooblaščencem. Med njimi tudi Merkur.



PROBLEM

Facebook je v 2020 tretji najpomembnejši vir 

prometa na merkur.si.

80% Merkurjevega Facebook oglaševanja uporablja 

Facebook Pixel za ciljanje in sledenje vedenju. 

Merkur mora 25. septembra čez noč izklopiti 

Facebook Pixel. 



OKTOBRA 2020 PRIHODEK IZ 

FACEBOOK OGLASOV PADE ZA 

50% V PRIMERJAVI S SEPTEMBROM 

2020.



STOPNJA KONVERZIJE FACEBOOK 

OGLASOV PADE ZA 41%. 





(ZA)KAJ SE TO DOGAJA?

Glavno vprašanje 



Apple septembra izda iOS 14, 

ki Facebooku (in drugim) 

preprečuje ali omejuje sledenje 

uporabnikom.



Facebook, Google, Twitter in 

Apple so večkrat zaslišani pred 

ameriškim kongresom o spornih 

praksah na področju 

zasebnosti. 



Chrome, Safari in Firefox so 

napovedali, da v 2023 ukinjajo 

t.i. “third party“ piškotke. 



ZASEBNOST PRIHAJA V PRVI 
PLAN. 

Jasno je, da 



LAHKO PA SMO MED PRVIMI, KI 
POSVOJIMO TISTO, KAR TAKO ALI 

TAKO PRIHAJA. 

Lahko se proti temu borimo, iščemo luknje in nadomestke. 



KANALI IN AKTIVNOSTI, 
KI SPOŠTUJEJO ZASEBNOST. 

Nov fokus



PROTINAPAD MERKURJA

Prenova Google Search oglaševanja: 34% več 

obiskovalcev, 62% več transakcij na mesec.

Testiranje, optimizacija in razširitev e-mail 

marketinga: 35% več obiskovalcev na mesec. 

SEO nadgradnja strani najbolj iskanih kategorij: 

najboljših 10 kategorij povprečno 2 poziciji višje

Grajenje znamke Merkur in naših vsebin: top-of-

mind pozicija (št. 2 na trgu)



REZULTAT

V retrospektivi je bil (z nekaj protiukrepi) vpliv na obisk in prodajo minimalen. 

Mesečni obisk

Merkur 
izklopi FB 
pixel

Vlada
Zapre
trgovine



PRIPOROČILO 1

Robustna multi-channel strategija se obrestuje.  

V času, ko smo obsojeni na milost in nemilost tehnoloških gigantov, je 

nujno, da imamo razvitih čim več različnih kanalov. Predvsem svojih 

(npr. Merkur kartica zvestobe). Čeprav je ukinitev Facebook Pixla 

oslabila FB oglaševanje, smo imeli razvitih več drugih kanalov, ki so 

lahko nadomestili “izgubo“.



PRIPOROČILO 2

Razvijajte se v privacy-first realnost. 

Digitalni marketing se (spet) spreminja. Tokrat v smer, kjer je 

zasebnost na prvem mestu. V svetu brez ultra-personaliziraih oglasov, 

bo v ospredje še toliko bolj prišla uporabna in kvalitetna vsebina. 

Testirajte, testirajte, testirajte, da ugotovite, kaj deluje v vaši branži. S 

fokusom boljšo vsebino na drugih kanalih, smo uspeli po ukinitvi FB 

Pixla hitro “popraviti škodo“.



PRIPOROČILO 3

Vlagajte v svojo znamko in njen imidž. 

Za personalizirano oglaševanje je potrebno dosledno spoštovati

zasebnost in za vsako stvar dobiti soglasje (primer: GDPR, piškotki). 

Soglasje bodo oz. dobijo znamke, ki jim ljudje zaupajo, s tem pa tudi

možnost bolj personaliziranega oglaševanja. 

Izkazalo se je, da smo v 2021 tudi brez remarketinga s FB 

oglaševanjem dosegli podobne številke kot v 2020 - zahvaljujoč

močni znamki in močni bazi FB sledilcev. 



HVALA.


