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Žan Nekrep mag. posl. ved

Ima 15 let izkušenj v poslu in izpeljanih vsaj 100 projektov. 

Na začetku so bili njegovi projekti neuspešni, potem pa je pridobil 
veliko znanja ter našel taktike in strategije, ki delujejo. 

V letu 2019 je prodal uspešni blagovni znamki Kužek & Mucek in 
sedaj svetuje podjetnikom po vsem svetu. 

Je predavatelj na priznanih dogodkih o digitalnem marketingu in 
ustanovitelj uspešnih blagovnih znamk v Sloveniji in tujini. 



Na podlagi teh dveh objav sem dobil posel, ki mi je prinesel takoj tisoč evrov. Podobno strategijo pa 
sem deset let kasneje v webinarju poslušal tudi pri mojstru digitalnega marketinga Neil Patela, ki je 
posnel video posnetek prilagojen vsebini, ki je že bila objavljena na kakšni spletni strani.

Spodaj primer dopisa, ki ga je Neil Patel pošiljal tistim za katere je posnel video posnetek: 

Izkoristite to enostavno strategijo za povečanje ogledov video posnetka. 
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1.

Kreirajte video posnetek za druge 
spletne strani in zaslužite

Gre za strategijo, ki sem jo sam izvedel že leta 2009. Posnel sem enostavni video posnetek o varnih 
službah in zaslužku upokojencev, ki sem ga poslal več medijem. Torej gre za to, da posnamete video 
posnetek na zanimivo tematiko in jo pošljete mediju, ki objavlja članke o tej tematiki. 

Sledili sta dve objavi na večjih spletnih straneh: 
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Za to strategijo rabite platformo za webinarje, enostavni video oglas in enostavno spletno stran za 
zbiranje emailov in prijave na webinar. 

Svetujem vam, da uporabite platformo, ki omogoča avtomatski webinar na primer Webinar Jam 
(https://www.webinarjam.com/) ali Webinar Ninja (https://webinarninja.com/). To pomeni, da 
posnamete webinar samo enkrat in se kasneje webinarji sami ponavljajo. Vedno rad uporabim 
tehnologijo, da dela zame, če je to le mogoče. Svetujem tudi vam, da izkoristite tehnologijo, ki dela za 
vas tudi, ko vi spite. 

Primer oglasa za brezplačni webinar preko YouTube: 

“ “

2.

Naredite brezplacni webinar (spletni seminar) 
in ga oglašujte preko YouTube video posnetka 

https://webinarninja.com/


Profitabilno 
Facebook oglaševanje
mojih TOP 7 strategij 
s katerimi Facebooku plačam manj za večji rezultat
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2.Primer pristajalne spletne strani( landing strani) kamor preusmerite obiskovalca po kliku na 
YouTube oglas:

Potem zaženete preskočljivi video oglas in lahko plačate le 1 cent za nekoga, ki gleda vaš video 
posnetek o brezplačnem webinarju vsaj 30 sekund. 

Plačilo 1 cent na ogled nekoga, ki gleda vaš video posnetek 30 sekund, ki ga sam uporabljam za 
oglaševanje preko YouTube:



Veliko Youtuberjev pozabi sodelovati z drugimi YouTube kanali in le redki izkoriščajo to možnost, ki 
vas nič ne stane. Dogovorite se za sodelovanje s tistim YouTube kanalom, ki ima podobno publiko, kot 
vi. 

Opcije sodelovanja z drugimi YouTube kanali:

Primer sodelovanja YouTuberjev preko priporočila kartice:
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3.

Sodelovanje z drugimi YouTube kanali, 
ki vas nic ne stane

Skupaj posnamete video posnetek
Drug drugega promovirate preko končnega zaslona - end screena (pojavi na koncu video 
posnetka) ali kartice - cards, ki se pojavi na desni strani med video posnetkom
Drug YouTube kanal vas omeni v video posnetku ali opisu video posnetka
Izmenjava seznamov predavanja ali playlist - gre za kategorije v katere so razvrščeni video 
posnetki na vašem YouTube kanalu



Izkoristite to enostavno strategijo za povečanje ogledov video posnetka. 
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“

4.

Sodelovanje z vplivneži (YouTuberji) 
za malo denarja

Splača se sodelovati z YouTuberji manj razvitih držav, kjer so cene za sodelovanje še vedno izredno 
nizke.

Lastnik Youtube kanala Gledaj ovo, ki ima preko 430 tisoč naročnikov in preko 100 milijonov ogledov 
je objavil 10 sekundni video posnetek o moji stranki, ki ima YouTube kanal in dobili smo takoj 1.000 
novih naročnikov. Za enega novega naročnika smo torej plačali le 5 centov s to strategijo. 

Youtube kanal, ki nam je ob plačilu 50 evrov dal video objavo na svojem YouTube kanalu pred video 
posnetkom, ki ga je objavil:
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3.

Uporabite spletno stran Social blade (https://socialblade.com/), kjer pod zavihkom TOP LIST najdete 
TOP 250 YouTuberjev v določeni državi, da izveste kdo so najboljši Youtuberji v določeni državi. 

Primer TOP 250 YouTuberjev v državi Slovenija preko Social Blade:

https://socialblade.com/


V bistvu s tem video posnetkom služi še danes. Torej posnel je kratek video posnetek, kar v svoji 
domači kuhinji in zaslužil več povprečnih plač. 
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5.

Naredite opis kakšnega izdelka v zameno 
za odstotek prodaje

Opisi izdelkov na YouTubu so dobra možnost za zaslužek. Google zelo rad rangira v iskalniku na prvi 
strani tudi video posnetke, saj je Google lastnik tudi YouTube. Lahko to izkoristite sebi v prid in 
posnamete video o izdelku ter ga kasneje priporočate za nakup in dobite provizijo za vsakega, ki ga 
kupi preko vas. Dogovorite se vnaprej za provizijo s ponudnikom izdelka, ki ga predstavljate v video 
posnetku na YouTubu. 

Stefan James je z video posnetkom, ki je imel slabo svetlobo in dokaj amatersko izvedbo zaslužil več 
tisoč dolarjev, saj je z dobro vsebino prišel tudi dobro na Google iskalnik:
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6.

Uporabite CPA ponudbe

CPA pomeni cost per acqusition in to je lahko prodaja, telefonski klic, email itd. Torej nekdo vas lahko 
plača, da dobite telefonsko številko stranke. 

Za to strategijo vedo le redki. Posnamete video na primer o kiropraktikih in vam plačajo za vsako 
potencialno stranko, ki jo dobite preko brezplačnega video posnetka, ki ga objavite na YouTube. 
Možnosti so tukaj neomejene. Pomembno je le, da najdete panogo, kjer so iskanja na YouTube ali 
Google in posnamete video posnetek in se dogovorite, da vam za vsako potencialno stranko plačajo. 



Primer, ko vam na O�er Vault plačajo 250 dolarjev za vsako stranko, ki izkaže samo zanimanje (lead):

O tej metodi je govorilo več YouTuberjev po svetu in kako lahko z njo zaslužite 100 dolarjev na dan, 
če vtipkate na YouTube npr. chiropractor corona boste lahko videli rezultate video posnetkov, ki od 
tega verjetno dobro zaslužijo:

Več o tej metodi, ki jo je omenil tudi na primer Alex Becker:
https://www.youtube.com/watch?v=tqcAk3pDBg0&authuser=0 
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7.

Uporabite YouTube remarketing pri 
oglaševanju in zaslužite

Gre za preteklo interakcijo z vašo publiko torej tiste, ki so že bodisi gledali kak vaš video posnetek ali 
so naredili kakšno interakcijo z vašim YouTube kanalom. 

Pred to metodo morate seveda ustvariti Google ads račun in pod audiences tudi narediti kakšno 
interakcijo želite npr. prikažete vaš oglas samo tistim, ki so všečkali določen video posnetek ali si ogle-
dali določen video posnetek. 

V Google računu pod tools in audiences manager kreirate remarketing:



Potem ustvarite YouTube oglas in prikažete video, kjer naprimer poveste: Hvala, da ste si ogledali moj 
video posnetek o izbiri prave kozmetike in za vas imam posebno kodo za popust kozmetike, ki jo sam 
uporabljam. 

Ta metoda je zelo učinkovita, saj prikazujete prilagojen oglas tistim, ki vas že poznajo in vam zaupajo. 
Ezra Firestone, ki je eden najbolj znanih digitalnih ekspertov na svetu je s to metodo zaslužil milijone 
dolarjev. 
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Znana oseba vam bo vedno pomagala povečati prodajo. Lahko jo uporabite za vaš brezplačni video 
posnetek na YouTube ali v oglasu.

Manekenka Karlie Gloss priporoča svetovno znano platformo za spletne strani Wix v video oglasih na 
YouTube:

8.

Uporabite znano osebo v intervjuju 
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Za eno svojo stranko iz Slovenije smo naredili nagradno igro na YouTube in za vse, ki so komentirali 
določen video posnetek smo podarili knjigo. Dobili smo 100 komentarjev na video posnetek in vsaj 
toliko novih naročnikov. Uporabite nagradne igre v svojo korist tudi na YouTube. Kasneje lahko vse, 
ki ne dobijo glavne nagrade povabite k nakupu vašega izdelka z določenim posebnim popustom. 

Primer nagradne igre na YouTube, ki jo uporabljajo znani YouTuberji npr. Stefan James:

9.

Naredite nagradno igro in sodelujocim v
komentarjih ponudite popust na izdelek
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10.

Ustvarite svojo linijo izdelkov za vaše 
narocnike na YouTube

To metodo lahko izkoristite, ko imate že nekaj naročnikov na YouTube, svetujem vsaj tisoč. Svoji pub-
liki lahko prodate karkoli želite npr. enostavne izdelke, kot so majice, koledarje ali karkoli drugega. 
Kasneje lahko greste na bolj napredne izdelke npr. knjigo, ki vam jo lahko napiše tudi kdo drug itd. 
Kvalitetna majica vas lahko stane 1,5 evra in jo prodate za 10 ali celo 15 evrov. Jaz sem jih tako prodal 
vsaj tisoč v Sloveniji. 

Primer prodaje knjige preko YouTube, ki se je prodala v več kot 100 tisoč izvodih od Rossana Pansino:
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Za to strategijo verjetno še niste slišali. Naredite lahko video posnetek in ga objavite na primer na 
Jukin Media (https://www.jukinmedia.com/) in vam podjetja plačajo, da lahko uporabijo vaš video 
posnetek. Seveda mora biti video posnetek v angleščini. 

Jukin Media torej poskrbi za vaš zaslužek. Povprečni zaslužki za dober in zanimiv video posnetek so 
okoli 500 dolarjev, nekateri pa so dobili tudi več kot 50 tisoč dolarjev. 

Primer amaterskega video posnetka (https://www.youtube.com/watch?v=txqiwrbYGrs), ki je imel 
več kot 100 milijonov ogledov in je avtorju omogočil dober zaslužek preko Jukin Media:

11.

Ustvarite video posnetek in ga 
prodajte drugim

https://www.jukinmedia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=txqiwrbYGrs

