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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. 



Ne glede koliko je vredna vaša stranka vam svetujemo, da začnete z 5 eur na dan, razen če res morate 
prodati iz danes na jutri.

Zakaj je pomembno, da začnete z majhnim dnevnim proračunom?

Ker morate ugotoviti kaj deluje od besed v oglasu, naslovih, katera publika se najbolje odziva in vmes 
spreminjate poleg oglasov na Facebooku tudi spletno stran. Noben marketinški strokovnjak vam 
100% ne more povedati kaj se bo točno zgodilo, ko zaženete oglaševanje na Facebooku, lahko le prib-
ližno predvidi rezultate. 
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1.
Ne zacnite oglaševati z 20 eur na dan, 
kar vam Facebook avtomatsko ponudi

Tako vam Facebook ponudi, ko boste začeli oglaševati
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Od tega oglasa smo imeli le eno prodajo za 97 eur. Torej smo izgubili več kot 100 evrov. Morali bi 
začeti manj oglaševati in ko bi videli pri vsaj 50 eur porabe, da se oglas slabo odziva prekiniti 
oglaševanje ter probati s kakšnim drugim oglasom. 

Jaz ponavadi pri polovici zneska, kolikor nas stane prodaja (torej v tem primeru 50 eur od 97 eur) 
prekinem Facebook oglaševanje in naredim nov Facebook oglas, če ni nobenega odziva. 

 

Primer oglasa na Facebooku, kjer smo mi prehitro zapravili naš denar, ker smo začeli s prevelikim 
dnevnim proračunom oglaševanja na Facebooku: 

“ “V tem primeru bi odziv bil, da bi vsaj kdo dodal 
v košarico izdelek (tudi, če nebi kupil, čeprav smo 
imeli cilj samo za nakupe). 



Profitabilno 
Facebook oglaševanje
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s katerimi Facebooku plačam manj za večji rezultat
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2.
Uporabite lead generation 

(pridobivanje potencialnih strank)

Mislim, da je to eno najbolj prezrtih načinov oglaševanja slovenskih podjetij na Facebooku.

Priporočam, da vsaj preizkusite pridobivanje potencialnih strank. Pred tem oglaševanjem je pomem-
bno, da imate strankam nekaj brezplačno ponuditi npr. brezplačno e-knjigo, brezplačni video 
posnetek, brezplačni preizkus vašega video posnetka, brezplačni program, brezplačno kodo za 
popust, brezplačno vstopnico za vaš dogodek, brezplačni spoznavni sestanek itd. 

Facebook vas bo, ko boste začeli oglaševati vprašal kakšen je vaš cilj trženja:



Posebnost tega oglaševanja je, da sploh ne rabite pristajalne spletne 
strani (landing strani), kjer bi na primer pridobivali emaile kupcev, saj vse poteka 

preko Facebooka. Landing stran je enostavna stran, ki je namenjena samo enemu cilju npr. pridobiti 
email od tistih, ki jih zanima brezplačna e-knjiga. 

Stranka v primeru oglasa za pridobivanje potencialnih strank na primer pove, da bi prenesla vašo 
e-knjigo in Facebook uporabi podatke od stranke, ki jih je dala na Facebooku in to je za stranko 
veliko bolj enostavno. Kasneje lahko to povežete direktno z vašim e-mail sistemom in stranka takoj 
dobi email in brezplačno e-knjigo na email. 

Primer landing (pristajalne) spletne strani, ki je v tem primeru sploh ne rabite:
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Vaša naloga v tem primeru je, da le sestavite obrazec, ki ga bo stranka videla ko bo 
želela dati svoj email in ime:

Priporočam vam, da ta oglas kasneje testirate in 
začnete pridobivati emaile od strank na enostaven 
način preko Facebook oglasov.

Jaz uporabljam ta način za pridobivanje potencialnih 
strank preko Facebook oglasov in stane me cca 0,40 
evra za email stranke, kjer je možnost da zapravi vsaj 
400 evrov v mojem podjetju. Izdelki v tem primeru so 
med 400 do 700 evrov. Email stranke mi potem tudi 
vedno ostane in ji lahko pošiljam brezplačna email 
sporočila in dobim zaupanje s katerim kasneje tudi 
kupi. Ljudje kupujejo od tistih, ki jih poznajo in jim 
zaupajo, kar lahko z koristno vsebino preko emailov 
tudi ustvarite. 

Primer oglaševanja na Facebooku, kjer dobivamo 
emaile od strank za cca 0,4 evra:
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“
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3.
Facebook messenger (sporocila) 

bo orodje prihodnosti

Gre za sporočila, ki so napisana pri cilju trženja, ko začnete oglaševati preko Facebooka:



Sporočila (messenger) je aplikacija za izmenjavo sporočil, ki je tudi zelo popularna. 

Tukaj imate na voljo dve opciji, predlagam da preizkusite in vidite odziv:

Te oglase lahko uporabite za pridobivanje potencialnih strank (emailov), začetek pogovora, za 
najpogostejša vprašanja in odgovore itd. 

Messenger marketing bo vse bolj popularen in tukaj obstajata dve zanimivi aplikaciji ManyChat 
(https://manychat.com/) in Chatfuel (https://chatfuel.com/). Obe lahko brezplačno preizkusite in 
ugotovite katera bi bila za vas glede na vaš cilj. 

Vedno vam svetujemo, da pri vašem marketingu preizkusite kateri način vam najceneje dobi stranke, 
ki jih bodisi zanima vaš izdelek ali direktni nakup in tega uporabljajte dokler je možno. Namenite pa 
del proračuna za marketing testiranju, če lahko znižate stroške pridobivanja potencialne stranke 
(leada) ali direktnega nakupa, saj se v marketingu vse hitro spreminja. Če me danes stane na primer 
40 centov, da pridobim direktni email stranke preko Facebook oglasa bo mogoče že naslednji teden ta 
cena dražja za 100% in zato je pomembno poznati čim več opcij, da lahko vaše posel v najslabšem 
primeru vsaj ohranja število strank, če ne že povečuje. 
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4.
Uporabite orodja za 

Facebook oglaševanje

Eno najboljših orodij za Facebook oglaševanje po mojem mnenju je AdEspresso (https://adespres-
so.com/). Omogoča vam brezplačni preizkus. Prav tako pa imate, kot stranka in tudi že v brezplačnem 
preizkusu preko njih še veliko dodatnega brezplačnega izobraževanja o Facebook oglaševanju, ki se 
imenuje AdEspresso University. Spletni vtičniki in predloge, ki vam omogoča izdelavo spletnih strani 
preko Wordpressa �rive �emes s pomočjo AdEspresso iz vsakega 1 dolarja, ki ga investirajo v Face-
book oglaševanje pridobijo 9 dolarjev nazaj. Več o tem, kako �rive �emes pridobi 9 krat več, kot 
investira v Facebook oglaševanje si lahko preberete na tej povezavi https://adespres-
so.com/blog/how-thrives-themes-uses-facebook-ads-to-make-9-dollars-for-every-1-spent/

Z orodjem AdEspresso boste lažje kreirali oglase na Facebooku, hitreje ugotovili kateri oglasi delujejo 
in dobili tudi enostavna poročila za vsako vašo oglaševalsko kampanjo. 

Omogoča vam tudi za 27 dolarjev, da vam njihovi Facebook strokovnjaki pregledajo vašo kampanjo:



AdEspresso ima za svojo stranke tudi privatno Facebook skupino, kjer so ljudje, ki želijo pro�tabilno 
oglaševati na Facebooku.

Zaprta Facebook skupina za AdEspresso stranke:

AdEspresso vam bo tudi pošiljal tedenska poročila - primer mojega tedenska sporočila za eno od 
oglaševanj na Facebooku enega od mojih podjetij:

10



11

5.
Imejte loceno podstran 

za remarketing 

Remarketing ali ponovno trženje je eno najbolj poceni oglaševanj na spletu, ki obstajajo. Gre za to, da 
oglašujete tistim, ki vas že poznajo ali so bili že z vami v interakciji. 

Preden lahko uporabite Facebook oglaševanje morate kreirati ciljno skupino (audiences). To naredite 
tako, da greste v urejevalnik oglasov - ciljne skupine in kliknete na create Audience. 

V tem koraku lahko uporabite svojo listo na primer emaile potencialnih strank ali pa ustvarite tiste na 
podlagi interakcije z Facebookom:



Primer, da sem v preteklosti organiziral dogodek z naslovom Bodi srečen in 
se je na njega odzvalo 100 ljudi preko Facebooka in, ker bom sedaj lansiral 
knjigo o sreči bi svojo knjigo promoviral le tistim, ki so se odzvali na dogodek. Temu pravimo 
remarketing, saj oglašujem samo tistim, ki so bili že z mano v interakciji in v primeru ciljnih skupin 
ustvarimo skupine pred oglaševanjem na Facebooku, ki ustrezajo točno določenim pogojem. 

Primer ustvarjenih ciljnih skupin za eno od mojih podjetij: 

V tem primeru gre za tiste, ki so v zadnjih 60 dneh pogledali video posnetke v dolžini video posnetka 
več, kot 50 % oziroma vsaj polovico video posnetka o Google konferenci. Tem bi kasneje lahko 
oglaševal preko Facebooka z oglasom, kjer se bi jim zahvalil, da so pogledali video posnetek in jih še 
enkrat povabil k nakupu vstopnice za to omenjeno konferenco in dodal mogoče še kak bonus, da bi 
jih spodbudil. 

Mi pa poleg vsega tega uporabljamo tudi ločeno podstran za oglaševanje pri remarketingu kar pa spet 
večina slovenskih podjetij žal ne počne.

Primer ločene podstrani za oglaševanje YouTube konference:
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Takšno spletno stran vidijo samo tisti, ki so posebej zainteresirani in še niso kupili vstopnice 
(torej izberemo točno določeno ciljno skupino, ki jo prej ustvarimo preko Facebooka). 
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6.
Uporabite Google display oziroma prikazno 

omrežje v kombinaciji z Facebook oglasi

Google display vam omogoča oglaševanje na spletnih straneh za zelo malo denarja. Priporočam vam, 
da ga uporabite, da poceni pridobivate obisk in vaše potencialne stranke na vašo spletno stran, kater-
im kasneje preko remarketinga s pomočjo Facebook oglasov prikažete oglase, ki pa bodo zaključili 
nakup. Google oglasi v kombinaciji z Facebook oglasi dobro delujejo tudi tako, da na primer na You-
Tube vidijo vaš video posnetek, kasneje pa preko Facebooka se odločijo za nakup. 

Primer oglaševanja preko Google display omrežja za eno od mojih oglaševanj:

V tem primeru me stane 13 centov klik nekoga preko Google display omrežja, kasneje pa s pomočjo 
Facebook oglasov in Facebook pixel kode, ki jo morate dodati na spletno stran in s katero bo Face-
book lahko beležil kaj se dogaja na vaši spletni strani oglašujemo ciljnim skupinam, ki jih izberemo 
na primer tistim, ki so se zadržali na spletni strani vsaj pol minute in jim pokažemo preko Facebooka 
prilagojen oglas. 
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7.
Krajši video posnetki 

s podnapisi 

Na Facebooku je zelo pomembno, da uporabljate krajše video posnetke. Ko boste ustvarjali Facebook 
oglase z video posnetki vas bo Facebook pozval, da vam priporoča video posnetke, ki so krajši od 15 
sekund in svetujemo, da se tega držite. Kar 85 odstotkov ljudi gleda video posnetke na Facebooku brez 
zvoka in svetujemo vam, da dodate na video posnetke tudi podnapise.

Podnapise za video posnetke lahko poceni naročite preko spletne strani Fiverr.com, kjer napišete 
tekst, ki naj bo v video posnetku potem pa vam za 5 dolarjev uredijo podnapise:



Primer oglaševanja video posnetkov preko Facebook oglasov za eno od mojih kampanj: 

V tem primeru vidite, da so si povprečno video posnetek, ki sem ga oglaševal preko Facebooka ogle-
dali le 6 sekund in večino kampanj imam kar podobne odzive torej je res zelo pomembnih prvih pet 
sekund, kjer morate pridobiti pozornost in eden od načinov je, da to naredite npr. z vprašanjem, ki 
izpostavi vaš največji problem vaše stranke in obljubite rešitev na vaši spletni strani. 
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