PREDSTAVITEV

V tem kratkem vodiču vas peljem po poti testiranih rešitev, ki sem jih
uporabil v letošnjem letu. Z njimi sem dosegel 62 % rast ter zmanjšal
delovnik na vsega 2h/dan.
To so preverjene strategije, ki jih boste lahko uporabili pa, če ravno
začenjate z novim projektom ali pa imate že ustaljeno poslovanje.

Velika večina si pod digitalni marketing predstavlja zgolj oglaševanje na spletu.
Meni ta pojem pomeni veliko več. Zame predstavlja vsako interakcijo ali komunikacijo do oseb na
drugi strani ekrana. Torej vse, kar se dogaja neposredno preko računalniškega ekrana. Lahko je v
obliki emaila, socialnih omrežij, spletnega oglaševanja preko vseh digitalnih medijev ali komentarjev
na forumih in spletni strani.
Vsako dejanje izraža neko promocijo nas samih. Bolj kot smo pri tem aktivni, širši krog ljudi in
različnih kanalov bomo zajeli.
Ta vodnik vam bo podal praktične napotke, kako začeti z digitalnim marketingom.

In kot vedno, pošljite mi osebno sporočilo, ko boste uporabili opisane strategije. Zanima me,
kako je delovalo pri vas in z veseljem delim vašo zgodbo med ostale naročnike.

Roman Strmšek

Kako se lotiti digitalnega marketinga?
Trenutno so najbolj aktivni naslednji kanali:
1.
2.
3.
4.
5.

Spletna stran
Email lista
Socialna omrežja Facebook, Linkedin, YouTube, Instagram, Pinterest…
Razni forumi, skupine
Oglaševanja > Facebook Ads, Adwords, Linkedin Ads…

Pri tem velja pravilo, da nič ni boljše ali slabše. Vsak kanal ima določene prednosti kot tudi slabosti.
Vsak pa hkrati lahko prinaša nove stranke. Predvsem od vaše strategije je odvisno, za katere kanale
se boste odločili.

1. Prvi korak je vsekakor spletna stran
Pri tem naj vas ne zavede predaleč. Spletna stran je pomembna ni pa najmočnejši dejavnik, še
posebno, če boste izgubljali ogromno časa in denarja na raznih dekorativnih detajlih in barvah.
Vprašajte se:
Kaj dejansko vaše stranke pričakujejo, iščejo?
Kaj bo obiskovalec pridobil na vaši spletni strani?
Bistvena je vsebina, ki jo boste podali. Rešitve, ki jih imate na specifične težave.

Tehnične rešitve:
Danes je na voljo ogromno brezplačnih izdelav spletnih strani, za majhen vložek pa si tudi
kupite že izdelano predlogo. Dober vir je tukaj: http://themeforest.net/.
Če niste prav vešči z nastavitvami, pa vam bodo pomagali gostitelji domene. Jaz večinoma
uporabljam Neo-serv ravno zaradi stalne pripravljenosti na pomoč. Tukaj je affiliate link:
http://www.neo-serv.net/?a=983

Na kaj morate biti osredotočeni?
a. Imejte v mislih predvsem podajanje koristnih napotkov pri razumevanju in reševanju
specifičnega problema. S tem boste obiskovalcu dali občutek strokovnjaka. Ne bojte se,
da boste podali preveč vsebine.
b. Govorite, kot bi komunicirali s prijateljem.
c. Ustvarite vsebino, ki jo bodo obiskovalci lahko prenesli. Strokovno temu pravimo Lead
Magnet (ta priročnik je že konkreten primer). Gre za vabo, ki bo zainteresiranega
obiskovalca prisilila k interakciji z vami. V zameno za prenos vsebine, bodo namreč morali
pustiti email.

To je vaš prvi osebni stik s targetirano publiko. In prvi korak pri luščenju potencialnih
strank. Poskrbite, da je vaba močna in v smeri vašega produkta.
Kaj vse je lahko vaba?
To je lahko recimo e-priročnik, seznam korakov za določeno rešitev, brezplačno
svetovanje, analiza nečesa, testni proizvod… bolj, kot bo reševalo določen problem, več
prijav boste prejeli.
d. Optimizirajte kontaktni obrazec.
Lahko imate splošnega in privabite vse, ki iščejo zgolj ponudbe za primerjavo. To napako
sem tudi sam naredil in bil zasut z nepotrebnimi povpraševanji. Lahko pa obrazec
prilagodite in zahtevate vse relavantne podatke za izdelavo ponudbe.
Meni je optimizacija obrazca skrajšala izdelavo osnovne ponudbe na 3 min ter vzdignila
uspešnost na skoraj 40 %!
V obrazcu mi morajo celo izpolniti ali gre za izdelavo ponudbe za primerjavo ali bi
dejansko radi naročili storitev. S prvimi se tako minimalno ukvarjam ali celo sporočim, da
me delo ne zanima. (To je sicer odvisno od vaše strategije. Če je cena vaš glavni adut
potem takšnih povpraševanj ne boste zavračali.)

2. Drugi korak je gradnja email liste
Zakaj je to pomembno?
To je eden prvih stikov z vašo novo stranko. Preko tega stika, boste lahko nadgrajevali odnos, ker
direktna prodaja na prvo žogo dejansko ne vžge.
Pokazati morate svoje znanje in si pridobiti zaupanje. Ko boste zgradili zaupanje, pa je prodaja zgolj
logična posledica.

Naloga: Povežite vaše obrazce z orodjem za email marketing.

Tehnične rešitve:
Na voljo je kar nekaj brezplačnih orodij. Sam uporabljam Mailchimp, svetovno znano orodje
za pošiljanje e-kampanj. Enostaven za uporabo, ogromno pripravljenih predlog, podrobna
analitika, brezplačen za prvih 2000 naročnikov.
Če začenjate, potem ne raziskujete alternativ. To je prava pot. Tukaj pa affiliate povezava:
http://eepurl.com/uxXV5

Kako torej zgraditi email listo?
Načinov boste na spletu našli ogromno, nekaj najhitrejših strategij pa spodaj:
1. Prvi korak sem opisal že zgoraj. Ustvarite Lead Magnet in zmotivirajte obiskovalce, da bodo
vzpostavili stik z vami.
2. Povabite svoje prijatelje. To lahko začnete še preden imate postavljeno spletno stran. Sam
sem zgolj s to tehniko in uporabo Fb, emaila in Linkedin profila iz nule zgradil bazo 250
naročnikov v enem tednu.
3. Uporabite standardni podpis v svojih email sporočilih s povezavo do vašega Lead Magnet-a.
4. Ponudite bonus pri vsakem od vaših blogov. Bonus naj bo nek pripomoček, ki ga lahko
prenesejo v zameno za email.
5. Pop-up sporočilo. Kolikor je že nadležno, pa je vseeno učinkovito. Lahko se pojavi po
določenem času, glede na trenutno pozicijo branja na spletni strani ali, ko bralec namerava
zapustiti spletno stran.
Tehnične rešitve:
Brezplačen pripomoček za pop-up sporočila je recimo SumoMe: https://sumome.com/
Za pošiljanje personaliziranih masovnih sporočil (do 500 naenkrat) preko Gmaila uporabite
Gmass: https://www.gmass.co/index.html

3. Socialna omrežja
To je še en generator brezplačnih potencialnih strank. S pravo strategijo pa lahko ta generator
uporabite kot vzvod in s plačljivim oglaševanjem ekspandirate vašo publiko.
Kako se torej lotiti socialnih omrežij?
1. Posvetite se najprej enemu omrežju, sicer se boste izgubili v medsebojnih razlikah.
Predlagam Facebook ali Linkedin, ker v tem trenutku zajemata največ populacije.
2. Tako kot na spletni strani tudi tukaj gradite svoje zaupanje. To boste dosegli z dodajanjem
koristne vsebine in interakcije z uporabniki.
3. Povežite svoje kanale in dajte uporabnikom možnost, da se povežejo z vami. Dodajte
povezavo v svoj email podpis, na spletno stran, k vsakemu članku…
4. Objavljajte redno. Če začenjate s poslom, potem to pomeni 1x tedensko!

4. Razni forumi, skupine
To so mesta, kamor ljudje hodijo po informacije. Zanimajo jih konkretne izkušnje uporabnikov in
veseli so mnenj prisotnih strokovnjakov. Tu lahko zgradite svojo avtoriteto in dosežete širok krog
ljudi.

Naloga: Poiščite 5 forumov ali skupin, ki so povezani z vašo dejavnostjo. Naročite se na
prejemanje obvestil posamezne teme in aktivno sodelujte pri podajanju rešitev.

Kaj boste s tem pridobili?
1. Avtoriteto strokovnjaka
2. Konkretna vprašanja na pereče probleme. Dobili boste nove ideje o čem pisati v svojih blogih.
Lahko boste celo odgovore vezali na vašo vsebino, kar vam bo pomagalo vzdigniti prioriteto
vaše spletne strani.
3. Uporabniki se bodo obrnili na vas, ko bodo hoteli najeti strokovnjaka.
4. Priporočili vas bodo drugi uporabniki foruma.

5. Oglaševanje
Izredno prav pride pri pospeševanju vaše prodaje.
Bistvena prednost pri digitalnem marketingu je, da se lahko lotite oglaševanja z res minimalnim
vložkom. Govorim že o 1€/dan. Pri tem pa imate stalno na dosegu merljive rezultate. Torej testirate
produkt recimo za 5 € in ugotovite ali nekaj deluje. Če ne, pač spremenite taktiko ali enostavno
ugasnete. To je neverjetno!
Praktični primer kampanje, ki sem jo vodil je zgeneriral 17.000 € prodaje v enem mesecu. Vložek v
oglase pa je znašal 230 €! Prodaja je bila zgolj od novih strank.
Ideja je, da za oglaševanje namenite manj, kot vam prinese dobiček dodatne prodaje. Torej, na koncu
mora biti vaš izkupiček pozitiven. Pri tem izpuščam oglaševanje z namenom »brandinga«. Ko
začenjate verjamem, da imate omejena sredstva in jih želite oplemenititi. Branding se lahko greste,
ko vam finance to že omogočajo.
Katero vrsto oglaševanja uporabiti?
Torej, sam vidim v tem trenutku največjo dodano vrednost pri Adwords in Facebook oglaševanju,
največjo odzivnost pa boste dosegli v kombinaciji z video oglasi.
Vsako zase je odlično in ponuja svojstvene prednosti pri doseganju ciljne publike.

AdWords
Največjo prednost ima pri iskanju po ključnih besedah. Torej, ko nekdo v iskalnik vpiše iskalni pojem,
mu Adwords ponudi relavantne oglase poleg organskih zadetkov.
Če vaša spletna stran ni optimizirana na to ključno besedo se ne bo pojavila med zadetki in vas
stranka ne bo našla. Z oglasi pa imate možnost priti celo na najvišje mesto med zadetki.
Zakupujete torej ključne besede, ki so pomembne za vaš posel in iskalcem ponudite rešitev na iskalni
izraz. Glede na to, da plačate na klik cca 0,05 – 1 € (zelo odvisno od lokacije in konkurence), vam to
predstavlja minimalni strošek za pridobitev potencialne stranke.

Facebook
oglaševanje nima možnosti iskanja po ključnih besedah, je pa odličen pri izbiri publike, ki bi jo znal
vaš produkt zanimati.
Lahko recimo oglas posredujete vsem, ki jih zanima potovanje, je določene starosti in spola, glede na
status, ipd. Tu ste lahko izjemno specifični. Facebook algoritem pa poskrbi, da prečeše svojo bazo
podatkov in izbere prave naslovnike.
Lahko ga posredujete vsem, ki so obiskali vašo spletno stran ali pa zgolj specifično podstran. Zgradite
si lahko občinstvo, ki ima neke skupne lastnosti in jim posredujete natančno pripravljen produkt.
Nadgradnja vsega pa je še izgradnja podobnega občinstva. Tako imenovani Lookalike.
Kaj pomeni Lookalike?
To je občinstvo, ki je podobno vašemu obstoječemu občinstvu. Recimo imate bazo vseh vaših kupcev.
Lahko naredite novo bazo, ki je po Fb algoritmih podobna vaši bazi kupcev. V praksi se je to izkazalo
za izredno uspešno.
Lookalike lahko vežete na vse svoje občinstvo. Torej obiskovalce spletne strani, kupce, e-naročnike,
naročnike vaše Fb strani, njihove prijatelje…
Vaš potencialni krog občinstva se občutno zveča.

Naloga:
Implementirajte Fb Pixel in Analytic kodo na svojo spletno stran. S tem boste začeli zbirati
občinstvo, ki obišče vašo spletno stran in omogočili kasnejše oglaševanje.
Kako naložiti Fb Pixel na Wordpres je na kratko opisano tukaj: http://prvinaspletu.si/kakovnesti-facebook-pixel-na-wordpress-stran/
Isti postopek lahko uporabite tudi za Analytic kodo.

Povzetek in seznam prvih korakov za dominiranje na spletu:
Spodaj je seznam prvih korakov. Sedaj je na vas, da stopite v akcijo. Naredite vsaj eno kljukico na dan
in vaša prodaja bo garantirano narasla.

1. Izdelana spletna stran



2. Skreiran LeadMagnet – vaba za pridobivanje e-naslovov



3. Povezan prijavni obrazec z Mailchimp-om



4. Ustvarjen profil na socialnem omrežju



5. V nogi emaila dodana povezava do Lead Magnet in socialnih profilov



6. Seznam 5-ih forumov iz dejavnosti ali skupin in ustvarjen vsaj en profil



7. Vstavljena Google Analytic koda in Facebook Pixel na vašo spletno stran



Seznam orodij:
•
•
•
•
•
•

Predloge spletnih strani: http://themeforest.net/
Email marketing - Mailchimp: http://eepurl.com/uxXV5
Pop-up za e-novice SumoMe: https://sumome.com/
Zakup domen, gostovanje Neo-serv: http://www.neo-serv.net/?a=983
Pošiljanje personaliziranih sporočil preko Gmaila – Gmass: https://www.gmass.co/index.html
Za enostavno on-line urejanje vseh promocijskih slik: www.canva.com – izdelana recimo
naslovnica te knjige

