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Digitalni branding bo znamki pomagal, da jo bo uporabnik imel v mislih 
tudi med brskanjem po spletu, pomagal ji bo pridobiti prepoznavnost, 
posledično pa pripomogel k višji prodaji, višjim konverzijam in zvestobi 
kupcev. Kako se lotiti digitalne strategije?

1. Stopnja zrelosti trga  
Pred pripravo digitalne strategije je treba opredeliti, kakšna je zrelost trga 
glede na stopnjo zavedanja o znamki in na podlagi tega določiti poslovne 
cilje. 

Novinec (newcomer): trg je treba osvojiti s superiornostjo znamke 
nad drugimi, to so običajno novi trgi, na katere vstopamo.

Izzivalec (challenger): zgraditi je treba relevantnost kategorije in 
zmagati s superiornostjo znamke, takšna sta za Argeto na primer trga 
Srbije in Avstrije.

Ljubljenec (lovebrand): kjer je prepoznavnost visoka in imajo ljudje 
znamko radi, je treba še povečati frekvenco uživanja, tak je na primer 
trg BiH.

Več kot potrošnik ve o znamki, večja je verjetnost, 
da se jo bo odločil poskusiti oziroma kupiti. Zato je 
prednostna naloga seznanitev čim večjega števila 
ljudi z informacijami o prednostih izdelkov naše 
znamke.   

- Živa Deu 



2. Cilji digitalne strategije  
Glede na stopnjo zrelosti trga so postavljeni cilji digitalne strategije. 
Uporabniška pot namreč ni linearna, zato cilji pomagajo pri odločanju o 
povezovanju kanalov, vsebine in ključnih kazalnikov uspeha.

Zavedanje (awareness): dosežemo z dosegom in vidnostjo, ki ju tudi 
merimo (tu so ključne osnovne informacije – kot je ime znamke, 
funkcionalnost izdelkov znamke, poslanstvo znamke. Pri Argeti je 
pomembna in razlikovalna tudi oranžna barva. Tudi to povezavo 
skušamo vzpostaviti v tej fazi Argetina ciljna skupina je v tej fazi 
široka). 

Razmišljanje (consideration): dosežemo s frekvenco, obiskom, 
vpletenostjo, stikom, časom na strani (potrošniki imajo Argeto ves čas 
v naboru možne izbire, relevantnost sporočila mora biti večja in tako 
so tudi sporočila prilagojena več različnim ciljnim skupinam.).

Konverzija in zadržanje (conversion & retention): Meri se stopnja 
odpiranja sporočil, pomemben je klik na »kje kupiti/kupi zdaj«. (Argeta 
nima spletne trgovine, zato merijo tudi uporabo ključnikov, fotografij z 
izdelkom, odpiranje sporočil …)

3. Elementi digitalne strategije 
Vsebinska strategija – določiti je treba, kakšna bo vsebina (vsebina je 
vse od fotografij, objav na spletni strani, postov …. Za vse vsebinske 
vidike moramo vedeti, na kakšen način bodo skomunicirani in na 
katerem kanalu.)

Medijska strategija – poznati moramo vse možnosti ciljanja in formate 
na posameznih kanalih, saj bo le tako medijska strategija optimizirana.

Taktike – strategije se pripravlja z dolgoročnim uvidom in ciljem, 
taktike pa so kratkoročneje opredeljene naloge za uresničevanje 
strategije.



Vrste digitalnih kanalov 

Šele ko kanale razumemo, jih lahko umestimo v našo strategijo. 
Digitalni kanali morajo med sabo funkcionirati, poznati moramo razlike 
med njimi pa tudi, kako se dopolnjujejo. 

Facebook (digitalni tabloid): novice in zabava, ima najnižjo stopnjo 
zaupanja

Instagram (10 stvari, ki jih morate videti, preizkusiti, nositi ta mesec): 
kanal, na katerem si ogledujemo zgodbe in na katerem kažemo lepo 
vsebino.

Spletna stran (določimo lastnosti, ki jih želimo izpostaviti) – spletna 
stran mora biti:
 športna: se hitro naloži, 
 privlačna: z lepimi videi in fotografijami, saj v primeru Argete ne 

prodaja zgolj izdelek, ampak užitek, 
 pametna: spletna stran mora  optimizirana tako, da ponuja 

odgovore na vprašanja, ki so jih zbrali z različnih naslovov. Eden od 
ciljev je bil doseči, da Google iskalnik stran prepozna kot 
relevantno in prikaže odgovore že med rezultati iskanja, ne da bi 
uporabnik kliknil na spletno stran, 

 artikulirana: ljudje radi pridejo na stran, saj vedo, da so informacije 
jasne in jedrnate. V ta namen je treba vnaprej določiti, katere 
vsebine bomo pripovedovali skozi zgodbe, katere skozi krajše 
navedbe …

Youtube (»Youtube killed the TV star«): 25 % oglasov na Youtube-u v 
regiji je predvajanih na televizijskih sprejemnikih, v zahodnih državah 
je ta odstotek še višji, saj številni uporabniki Youtube uporabljajo kot 
aplikacijo na svojih TV-jih. Zato je treba jasno opredeliti, kaj bodo 
oglasi na tej napravi prikazovali. Če smo se zdaj že naučili delati videe 
posebej za majhne ekrane, se ti zdaj selijo na velike.

Junior Adventures (varna spletna platforma za otroke s spletnimi 
igrami, knjigami): v času, ko 3rd party piškotki izginjajo, je to lahko zelo 
dragocen vir zero party podatkov, a gre za poseben način vsebinske 
komunikacije.

. . . 



. . . 

LinkedIn (»The New New York Times« of digital) – bolj resen kanal, kjer 
sporočamo novice povezane s trajnostnimi zavezami, sodelovanjem s 
chefi, prejemanjem nagrad … gradimo na verodostojnosti znamke.

E-mail marketing (kljub napovedim še ni izumrl, je največja stalnica): v 
strategiji je zelo pomemben, saj v Argeti z njim ohranjajo stik z 
uporabniki in jih včasih vprašajo za mnenje. Pri tem ne gre pozabiti, da 
je to le eden od kanalov. 

Vplivneži (ali morda ambasadorji): v Argeti z njimi veliko delajo, saj 
uživajo višjo stopnjo zaupanja, še posebej na tujih trgih, kjer je 
stopnja transparentnosti zelo visoka in je vedno jasno označeno, kdaj 
gre za promocijsko vsebino. Spreminjajo jih v ambasadorje, ker z 
izbranimi delajo na dolgi rok, da ti res vzljubijo Argeto, kar se pozna 
tudi na komunikaciji, ki je iskrenejša in tako bolj prepričljiva.

4. Izzivi pri pripravi digitalne      
    strategije   

Kompleksnost – včasih sta obstajala dva kanala (Google in Facebook), 
danes so na voljo številni kanali, ki pa med seboj ne komunicirajo. To 
pomeni, da je težko priti do podatkov, kdo je dejansko kolikokrat videl 
oglas. 

Naslovljivost – Podatki Nielsna so pokazali, da je točnost targetiranja v 
povprečju le 63-odstotna. Tudi, ko ciljamo po demografiji, ki je najbolj 
osnoven podatek. Na piškotke se ne moremo več zanašati, kar pomeni, 
da je zbiranje podatkov v težavah. 

Transparentnost – Največji kanali ne dajejo kart na mizo, prihaja do 
škandalov in tudi tožb s strani oglaševalcev.

Zaupanje – netransparentnost povzroča nezaupanje tako uporabnikov 
kot oglaševalcev. 



Če je bil digital na začetku polje, kjer smo lahko 
vse izmerili, je danes to precej drugače.  

- Živa Deu

Izogibanje oglasom: številne platforme za plačilo ponujajo svoje 
vsebine brez oglasov, za kar se ljudje odločajo v vse večji meri. S tem 
postajajo neplačljivi deli še bolj nasičeni, uporabniki pa se oglasom 
izogibajo. 

Tržnice (ang. »marketplaces«): velik delež spletne prodaje v ZDA že 
poteka prek spletnih tržnic, kjer pa ni več nadzora nad našo znamko. 

Soustvarjanje znamke: porabniki želijo soustvarjati znamke, želijo si 
upoštevanje njihovih vrednot.

Spletne skupnosti: vpletenost je v spletnih skupnostih mnogo višja 
kot na klasičnih družabnih omrežjih. Gre za omogočanje obstoja 
skupine, ki predstavlja priložnost za debato o najštevilčnejših temah. 



5. Priložnosti pri pripravi digitalne       
    strategije 

Družbena omrežja postavimo v drugačno vlogo: kanale izkoriščamo 
tako, da od uporabnikov pridobimo za nas koristne informacije, ki jih 
lahko uporabimo v nadaljnjih kampanjah.
 
»Social listening«: orodje spremlja, kaj ljudje pišejo o znamki. Pri Argeti 
uporabljajo Talkwalker in Talkwalker alert jih opozori na zelo negativne 
občutke, ki jih nekdo na spletu deli o znamki in na kar se je treba 
nemudoma odzvati.

Družabno omrežje kot podpora kupcem: Argetina stran na Facebooku 
ne vsebuje več organske komunikacije, pač pa predstavlja zelo dober 
kanal za podporo kupcem. Skrbniki kanalov tako postanejo skrbniki 
kupcev.

Zavzamemo polje in gradimo skupnosti: kako znamke zavzamejo 
določeno pozicijo, je zelo dobro obrazložil Mark Adams z besedami 
»Niche down to scale up«. Ker znamka ne more biti relevantna za vsa 
področja, se mora opredeliti za določeno temo. Le tako je mogoče 
graditi skupnost. 

Primer Argete: najbolj obiskana objava na blogu z različnimi vsebinami je 
postal recept za kruh. »To je bilo nekaj, za kar smo se ljudem zdeli 
relevantni,« je dejala Živa Deu, »jasen signal, kje je naš prostor za grajenje 
skupnosti.«

Na podlagi vsega naštetega je nastala nova komunikacijska platforma 
Argete z naslednjimi elementi: 

številka 1 v Evropi
dobra stran kruha
kakovost 

V ta namen je bil med drugim izdelan oglas Oda pekom, oglasi za 
landing page, kjer so na voljo informacije o Argeti, recepti … Z vplivneži 
so sklenili dolgoročna sodelovanja, saj se je pokazalo, da več kot 
sodelujejo, bolj poznajo izdelek in bolj so prepričljivi. 



6. Priložnosti za znamko
Inovativnost v marketingu namesto vračanja v kontekstualno ciljanje: 
inovativnost prinaša nove priložnosti, saj so trenutni silosni kanali preveč 
zasičeni. Tudi zato je Argeta videla priložnost, da prodre do določene ciljne 
skupine, in izdala 21 NFT-jev, ki so jih poimenovali Argettyji. 

Nekaj se bo moralo spremeniti, saj je trg 
prezasičen, zaupanje v digitalne kanale in oglase 
je nizko. Morda je to metaverzum, morda splet 3.0. 
Biti moramo pripravljeni na spremembe, ki 
zagotovo pridejo. 

- Živa Deu

Trajnost in transparentnost (tudi pri zbiranju podatkov): podatki, ki jih 
zadnje čase v Argeti dobivajo od Google Analyticsa (ki podatke prodaja tudi 
naprej), so vse bolj vprašljivi in se niso ujemali s tem, kar so v podjetju že 
vedeli. Da bi razumeli diskrepanco so začeli uporabljati tudi Plausible 
Analytics, ki zbira bistveno manj podatkov, vendar so ti relevantni, saj 
uporabniki, da bi se ti podatki beležili, ne rabijo sprejeti piškotkov.

Ljudje ne sprejemajo več piškotkov, zato je 
relevantnost podatkov vprašljiva.

- Živa Deu

Tudi če nimamo spletne trgovine, lahko kupca na spletu pripeljemo do 
izdelka: v Argeti so našli način, kako kupca pripeljati do izdelka. Ponujajo 
informacije o spletnih trgovcih ter izdelkih, ki so na voljo, nato pa se 
potrošniki lahko sami odločijo, pri katerem trgovcu bodo opravili nakup. 



PRIMER: Nemčija

V Nemčiji se je komuniciranje osredotočilo na tri ciljne skupine:

∙ Domači potrošniki: cilj je bil pridobiti nove domače potrošnike, za 
katere je veljala nizka stopnja zavedanja o znamki, nezaupanje v 
izdelke v aluminijasti dozi. Kot dodaten izziv se je pokazalo tudi 
pozicioniranje v trgovini.

∙ Tradicionalni potrošniki: cilj je bil ohraniti potrošnike, ki izvirajo iz 
nekdanje Jugoslavije, med katerimi je postajala čustvena 
navezanost na znamko vse šibkejša, mlajše generacije so prevzele 
drugačne prehranjevalne navade, obstajajo pa tudi cenejši 
konkurenčni izdelki.

∙ Halal potrošniki: cilj je bil pridobiti nove halal potrošnike, ki so 
ravno tako imeli nizko zavedanje o znamki in niso vedeli, da je 
Argeta pripravljena v skladu s halal standardi. Kot izziv se je 
pokazalo tudi omejeno znanje o tej ciljni skupini.

Hkrati so se odločili za enega trgovca in južni ter osrednji del Nemčije, saj 
večina tujcev v Nemčiji živi na tem območju. V kampanji so uporabili tudi 
geotargetiranje. 

Največji potencial so prepoznali v domačih potrošnikih in večina kampanj se 
je osredotočila nanje. Nemci pogosto uživajo meso, v Nemčiji je na voljo le 
malo namazov brez aditivov ter le redke alternative namazom iz svinjine in 
rib. Prav tako ima le malo znamk posebno linijo za otroke, vsega skupaj pa 
nima prav nobeden od konkurentov. 

Cilja sta bila: 

1. Povečati zavedanje o znamki – skozi tiskane oglase, PR, digitalne 
kampanje, vplivneže in nagradne igre. 

2. Omogočiti prvo poizkušanje izdelkov – skozi degustacije v 
trgovini, vzorce izdelkov, cashback kampanje ter displayje v 
trgovinah. 



Epidemija leta 2020 je vse to onemogočila, zato so morali najti druge načine, 
da potrošniki poskusijo izdelke. Tako so skozi digitalne kampanje z uporabo 
najrazličnejših platform ohranjali zainteresiranost kupcev:

Postavili so vsebinsko platformo, 
kampanje z lokalno pripravljenimi vsebinami,
kampanja ribje Argete, 
lansiranja Junior platforme, 
Junior kampanja, 
Youtube kampanje, 
kampanje z mini vplivneži, 
GDN kampanja, 
digitalna cashback kampanja. 

Cashback kampanja

Pri preobrazbi cashback* kampanje v digitalno so si zadali povečati 
zavedanje o znamki, ustvariti okoliščine, v katerih bodo kupci prvič poskusili 
izdelke, želeli so doseči tudi rotation push (rotacija na polici).

* Cashback aktivnost pomeni, da kupec kupi izdelek zato, da bi ga (prvič) poskusil, nato pa 
dobi povrnjen denar. V digitalni kampanji so se kupci po nakupu registrirali na spletni strani 
in nato prejeli povrnjen denar. 
Digitalna cashback kampanja je potekala na Instagramu in Facebooku, osredotočili so se na 
vsebine, ki so se v nedigitalni kampanji izkazale za učinkovite. Čeprav niso vedeli, kaj 
pričakovati, ker je šlo za novo znamko na trgu, pot do trgovine pa je bila sploh v času 
epidemije zelo dolga, so bili z odzivom izjemno zadovoljni. 

Naučili so se, da: 

∙ Lahko digitalne kampanje nudijo odlično podporo povečevanju 
zavedanja o znamki (še posebej glede na proračune, ki so včasih 
na voljo).

∙ Geolociranje lahko pomaga proračun usmeriti na določeno 
območje (v večjih državah, kot je Nemčija, se lahko osredotočite 
na posameznega trgovca ali regijo).

∙ Digitalne kampanje lahko dosežejo, da ljudje prvič poskusijo izdelek 
in s tem se poveča tudi rotacija.

∙ Analiziranje rezultatov kampanje pomaga oblikovati kakovostnejše 
vsebine za naslednje kampanje.

∙ Za uspeh je ključno sodelovanje med digitalno ekipo in brand 
managementom.



7. Ključni poudarki Žive Deu

Izpostavlja citat Scotta Gallowaya, ki pravi: »Product is 
the new bomb again,« in dodaja, da če ima znamka dober 
izdelek, ga je treba samo še skomunicirati na pravi način 
in na pravih kanalih, ni treba iskati clickbait naslovov in 
trikov, kako prepričati ljudi, da pustijo svoje podatke. 
Pomembna je torej inovativnost pri produktih in 
inovativnost v komunikaciji. Ljudje so izjemno dobro 
obveščeni in vse težje »kupijo« marketinško pravljico.

Pri pripravi digitalne strategije se opira tudi na besede 
Setha Godina: »Marketing is about making things better 
by making better things.«

Na voljo je ogromno informacij, zato »naj znamke aktivno 
spodbujajo k učenju.« 

»Kupci so ljudje, ne številke.« Digital je po besedah Žive 
Deu zelo pomemben, saj je marsikaj merljivo, lahko pa je 
tudi pot, prek katere ljudi sprašujemo, testiramo različne 
odzive, zbiramo kvalitativne podatke.

»Analogne procese spreminjajte v digitalne inovacije.« 
Včasih je bilo račun v banki mogoče odpreti le fizično, zdaj 
je to mogoče tudi prek aplikacije. Takšne inovacije naj vam 
bodo navdih, da tudi svojo znamko pripeljete na digitalno 
pot.



»Začnite graditi svoje skupnosti. Izberite si področje, na 
katerem boste kar najbolj relevantni, da bodo ljudje 
informacije o tem področju iskali pri vas. Z gradnjo 
skupnosti pa ljudem damo priložnost, da se med seboj 
povezujejo.« 

Najcenejši oglasi niso vedno najboljši. Za kakovostno 
izpostavljenost bodite pripravljeni plačati več. »Iščemo 
tam, kjer ni prezasičenosti, iščemo poti iz neurejenosti 
(ang. clutter) in se skušamo dvigniti nad to.«

»Pri Argeti ves čas iščemo svoje priložnosti. Za TikTok se 
na primer nismo odločili, saj smo želeli počakati, kaj bo, 
danes pa je kakovostna prisotnost na TikToku izjemno 
draga, saj je potrebno nenehno produciranje vsebin.«

»Managerji družabnih omrežji so pri Argeti (predvsem na 
Facebooku) že postali podpora porabnikom. Argeta na 
Facebooku ne ustvarja več rednih objav, pač pa prek 
omrežja v glavnem izvajamo zelo učinkovito podporo 
porabnikom.«



Priročnik je nastal na podlagi izobraževanja
Marketing TOPX v maju 2022.


