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Žan Nekrep mag. posl. ved

začel s kreditom in iz nič ustvaril več podjetij, ki še danes uspešno 
poslujejo
svetovalec za povečanje prodaje in prihodka podjetjem (marketinškemu 
podjetju leta v Sloveniji je znižal za 10x ceno oglaševanja, naredil 
prodajni rekord gostilni v vsej 100 letni tradiciji, prehitel prodajnike v 
vsej Evropi za prodajo tiskanega oglasnega prostora itd.)
svetovalec za prodajo izdelkov na Amazonu v ZDA (na Amazonu sam 
prodaja v več različnih nišah)
svetovalec YouTuberjem (med njegovimi klienti so YouTuberji z 200+ 
milijonov ogledov)
organizator največjih podjetniških dogodkov v Sloveniji (V Slovenijo je 
prvič pripeljal Vin-a Clancy-a, Azriela Ratza, Manny Fernandeza in 
Granta Lebo�a)
prodal uspešne blagovne znamke, ki jih je sam ustanovil in prodal 
Kužek & Mucek
avtor člankov v različnih medijih
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9. najboljših strategij 
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prinesle naziv najbol-
jšega prodajalca oglas-
nega prostora v Evropi
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O AVTORJU

Žan Nekrep je predavatelj za digitalni marketing, ki ima vsaj 
15 let izkušenj v poslu. 
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1. Vedno rabite prvo pravo 
bazo potencialnih strank

Da bo vaša prodaja uspešna rabite nagovarjati pravo publiko in zato rabite bodisi bazo pripraviti, jo 
dobiti od drugih, ki so jo že zbirali ali jo imate namen postopoma izpopolnjevati. Za uspešno pripravo 
baze rabite seveda poiskati prave stranke (�zične ali pravne osebe). V primeru pravnih oseb je 
pomembno, da najdete prave osebe (tiste, ki v podjetju odločajo za vašo ponudbo). Če boste vaš 
izdelek ali storitev predstavljali napačni osebi vam to ne bo veliko pomagalo do končne prodaje. 

Če imate na primer frizerski salon in so vaše stranke tisti, ki rabijo frizuro bi vaše stranke iskal na 
sledeče načine:
 

Vsi tisti, ki so v bližini frizerskega salona na primer preko letakov preko Pošte Slovenije, osebnih 
obiskov ali lokacijskega oglaševanja (Google omogoča na primer oglaševanje samo tistim, ki so v 
določenem radiju npr. 5 km od vaše lokacije)
Za frizuro več zapravijo ženske torej bi oglaševal v prvi fazi samo ženskam
Poskušal bi narediti kakšno nagradno igro, kjer bi podaril eno pričesko gratis in bi tako dobil 
potencialne stranke in doseg več ljudi, ki bi videli, da frizerski salon obstaja
Oglaševal bi preko imenovanih Facebook lead oglasov za pridobivanje potencialnih strank, kjer 
stranke izpolnijo obrazec kar preko Facebooka. Pomembno pri tem oglaševanju je, da podarite 
nekaj, da bodo stranke dale email na primer brezplačni video z naslovom katera pričeska bo v 
trendu za novo leto ali 7 pričesk, ki vas bodo letos pomladile
Povezal bi se z novinarji in skušal priti do objave v medijih. V Google iskalnik bi vnesel razvid 
medijev in bi našel medije v Sloveniji, ki so zanimivi za frizerje. Na tak način sem videl, da obstaja 
revija frizer in za njih bi v začetku napisal nekaj brezplačnih člankov ali svetoval njihovim bral-
cem in skušal priti do kakšne brezplačne objave. 
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“ “

Primer Google lokacijskega oglaševanja, ki bi povečal bazo strank:

Prijavite se v račun Google ads in ustvarite novo kampanjo

Za pritegnitev pozornosti, če je vaše podjetje novo vam svetujem website tra�c in Google display 
(prikazno omrežje) - standard display campaign- to pomeni, da se bodo vaši bannerji prikazovali na 
raznih spletnih straneh in dobili boste “poceni” obisk spletne strani:



2.
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“ “

Primer izbire radija lokacije na Google pod locations kliknite radious 

- izbral sem radij 5 km v okolici Ljubljane:

Zanimivo zna biti tudi YouTube oglaševanje, ki ga tudi ustvarite v Google ads in kjer pa vam 
priporočam, da največ pozornosti namenite polju audiences - ciljne publike, ki jim boste oglaševali in 
v tem primeru bi v polje search pri audiences vtipkal hair in dobil te predloge:



2.
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“ “

Primer Facebook lead oglasa za pridobivanje potencialnih strank:

Ko vas Facebook vpraša za vas vaš cilj trženja izberete torej pridobivanje potencialnih strank kar so v 
bistvu Facebook lead oglasi

Primer izdelanega Facebook lead oglasa za frizerja - pomembno je, da podarite nekaj brezplačno v 
zameno za email stranke:



2.
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“ “
Primer nagradne igre za pridobivanje potencialnih strank, ki jo lahko naredite na primer na Facebooku: 

Po nagradni igri večina podjetij pozabi karkoli narediti s tistimi, ki so sodelovali v nagradni igri. Pošl-
jite vsem sodelujočim po zaključku nagradne igre email in jim dajte kakšno posebno ugodnost in 
boste še od nagradne igre bodisi nekaj zaslužili ali pa na primer v primeru frizerskega salona jih 
povabite na primer vse sodelujoče, ki niso dobili nobene nagrade na brezplačni pregled lasišča v vaš 
frizerski salon po končani nagradni igri in prepričan sem, da se bo odziv nagradne igre zelo izboljšal. 
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2.  Telefon je mocno 
orodje pri prodaji 

Pred telefonskim klicanjem vam svetujem, da uporabite skripto za klicanje, ki si jo sami napišite. 
Skripto predlagam, da vseskozi tudi dopolnjujete. Pri skripti gre za vaš telefonski pogovor, ki je 
napisan. Vsebuje pa tudi listo najpogostejših vprašanj in odgovorov ter tudi razne ugovore, ki jih 
lahko ima nekdo na drugi strani na primer nimam časa, nimam denarja ali pokličite me kdaj drugič. 

Primer ugovorov pri telefonskem klicanju in odgovorov nanje:

S skripto za klicanje boste bolj samozavestni pri pogovoru. Zapomnite si, da nikoli ne kritizirajte 
konkurence. 

Svetujem vam, da po klicanju vedno naredite analizo vaših klicev in ugotovite kaj bi lahko še 
izboljšali. 

Razmislite o najboljših urah za klicanje za vaš izdelek ali storitev. Pri �zičnih osebah je po mojih 
izkušnjah to ponavadi po tem, ko pridejo iz službe po 16. uri. Pri podjetjih pa je po mojem mnenju 
najbolje klicati med 9 in 11. uro. 

Skušajte pri telefonskem pogovoru najti vsaj eno stvar s katero se bo vaša stranka strinjala. Če bi imel 
frizerski salon in bi klical stranke, da bi jih pridobil v svoj salon bi imel na primer tak telefonski klic: 
Sem Žan, lastnik novega salona XYZ, ki je v vaši bližini. Rad bi vas povabil na brezplačni pregled 
lasišča, ki ga organiziram ta petek. Bi zanimalo vas ali bi radi priporočali koga drugega?

Videli ste, da tudi na koncu nisem ponudil DA ali NE, ampak če me stranka zavrne takoj, da 
priporoča koga drugega. 

Ne pozabite poslati email po klicu, sploh če gre za pravno osebo (podjetje), saj boste povečali samo 
učinkovitost klica. 

Je predrago - lahko poveste koliko stane na mesec, teden ali dan ali pa pokažite kaj s tem vse 
stranka pridobi v primerjavi s ceno 
Nas ne zanima - izpostavite glavno korist vašega izdelka ali storitve in vprašajte katero 
informacijo bi rabili, da bi sprejeli najboljšo odločitev 
Vas bomo poklicali - poskušajte doseči dogovor glede termina za klic
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Pokazal vam bom pa še primer kako sem imel sistem klicanja narejen pri trženju oglasnega prostora 
za eno od vodilnih mednarodnih založb na svetu v Ljubljani za lokacije, ki jih zanimajo tujci. 

Pred vsakim klicem sem naredil sledeče: 

pogledal sem na iskalnik Google, če je o tej stranki kaj napisano na spletu in dobro pregledal tudi 
njeno spletno stran. Na primer nekatere lokacije prodajajo darila in spominke, nekatere imajo 
samo razstave in pri vsaki sem imel drugačen pristop. Če prodaja oseba, ki jo kličem darila 
rečem, da bi bilo zanimivo za tujce, ki hočejo kupiti darila in spominke. Torej uporabljal sem 
personaliziran telefonski pogovor. Zgodilo se mi je, da sem odkril kakšno napako na primer ni 
delala spletna stran, napačno telefonsko številko so imeli napisano in sem lepo povedal in so bili 
zelo hvaležni in je bil ustvarjen s prvim klicem zelo dober odnos. 

Telefonski pogovor: 

Povedal sem samo svoje ime in, če lahko govorim z vodjo ali lastnikom, saj sem ugotovil pri 
klicanju na primer gostinskih lokalov to izgleda bolj, kot da sem prijatelj ali kak znanec od lastni-
ka. Večinoma sem hitreje dobil lastnika gostinskega lokala. Ko sem preizkusil reči Žan pri 
telefonu iz določenega podjetja se mi je zgodilo, da so naprimer natakarji hoteli vedeti za kaj 
točno kličem ter hoteli najti razloge, da me ne povežejo z lastnikom in sem si že zmanjšal 
možnost za dosego prave osebe in še čas telefonskega klica se je povečal. Če lastnika ni tam ga 
prosim za mobitel ali email oz. kdaj je ponavadi na omenjeni lokaciji, da bom poklical ob pravem 
času. Če me je natakar vprašal zakaj to želim vedeti seveda ne omenim da gre na primer za proda-
jo oglasnega prostora, ampak rečem da gre za sodelovanje z revijo za tujce. Beseda sodelovanje je 
veliko boljša kot oglasni prostor ali oglaševanje za katere dobivajo veliko slabih ponudb prodajal-
cev, ki silijo s prodajo. 



3. Naucite se 
prodajati v živo 

Veliko ljudi se boji prodajati v živo, vendar takšna prodaja je lahko zelo učinkovita. Zelo pomemben 
bo vaš prvi vtis in pozdrav morebitne potencialne stranke. 

Moj pozdrav stranke pri vodilni mednarodni založbi je bil na primer Dober dan; Lepo, da ste me spre-
jeli. 

Sledilo je rokovanje in ob rokovanju sem rekel na primer: Dober dan, jaz sem Žan Nekrep iz medn-
arodne založbe. 

Ko sem vstopil v pisarno ali podjetje sem začel čim hitreje iskati skupne točke z opazovanjem. 

Pri prodaji v živo je najbolj pomembno poslušanje in spraševanje. Večina prodajalcev dela napako, 
ker preveč govori. 

Postavljajte vprašanja v stilu: Ali vaše podjetje uporablja xx? Ali se vam ne zdi, da xxx? Za vas je 
pomembno xxx? Bi radi imeli več xxx?

Pokažite na sestanku objave v medijih, reference. Objave v medijih, izjave strank ali reference bodo 
dale dodatno kredibilnost in povečale možnost prodaje. 

Pri prodaji v živo je treba tudi upoštevati tipe kupcev. 

Imamo štiri tipe kupcev: 

melanholika (ponavadi ima rad razdaljo do vas), 

sangvinika (je bolj glasen), 

kolerika (resen) 

in �egmatika (ne mara pozornosti)

09



Po telesni govorici ga lahko razkrijete. Vsakemu od teh kupcev je treba prilagoditi prodajo npr. pri 
sangviniku  dobro deluje beseda neverjeten, medtem pa ko pri koleriku bolje deluje beseda najboljši. 
Pri prodaji je pomembno, da ste nasmejani. Zatorej imejte v mislih vaš nasmeh.
 
Ko nekaj prodajate v živo je pomembno, da pri kupcu vzbudite čustva in, da lahko preizkusi kaj 
prodajate. Če naprimer prodajate revijo je pomembno, da jo prime v roko in jo pregleda. Če prodajate 
avtomobil je pomembno, da se morebitni kupec v avtomobil vsede in ga mogoče tudi zažene. 

V kolikor je pri stranki problem cena povejte koliko pride ta investicija naprimer na mesec, teden ali 
dan. 

Gremo sedaj na konkretni primer, kako sem jaz prodajal oglasni prostor v eni od vodilnih 
mednarodnih založb: 

Predstavitev (imel sem dva scenarija):

a.)Dober dan, jaz sem Žan Nekrep iz mednarodno uveljavljenega podjetja
b.) Lepo, da ste me sprejeli, sem Žan Nekrep iz mednarodno uveljavljenega podjetja

Zapomnite si, da je prvi stavek je najpomembnejši.

Jaz sem prodajo začel takole: Želim vam pokazati priložnost, katera vam bo povečala število tujih 
gostov, ki bodo v vašem podjetju lahko pustili dosti denarja, saj imajo tuji gostje, ki pridejo v Ljublja-
no dosti večje plače, kot mi v Sloveniji.

Priložnost je veliko boljša beseda, kot naprimer ponudba. Ne pozabite, kot rečeno na nasmeh in, da 
čimprej najdete skupne točke z osebo, ki jo omenite v začetku da razbijete napetost v ozračju. 
Kot rečeno pomembno je, da postavljate vprašanja morebitnemu kupcu. Svetujem vam, da postavite 
vprašanja s katerimi identi�cirate strankin problem. 

Primer vprašanj, ki sem jih jaz zastavljal strankam pri promociji mednarodne založbe: 

Koliko tujih gostov vas sedaj obišče?
Sigurno vas zanima zakaj bi vam tuji gosti sploh koristili? Prej sem omenil povprečne plače pri 
nas je povprečna plača okoli x eur–v Angliji je naprimer skoraj x krat več saj je x eur , Italijani 
imajo x eur kar je x krat več od nas.
Za tujce so naše cene poceni. V italiji sem šel na kavo v Trstu in je bla x eur–pri nas tega v Ljublja-
ni x eur kave še nisem videl.
Tujci dajo večje napitnine ponavadi 15-20 % napitnine na primer v Ameriki je takšna navada. 
Večja napitnina vpliva tudi na vaše zaposlene, saj dobijo večje napitnine se strinjate?
Veste, da se je število tujih gostov v Ljubljani iz leta x na leto x povečalo za x % 
Tuji gosti, pridejo v Ljubljano uživat se zabavat in seveda posledica tega je zapravljati
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Pokažite, da problem ni enostaven z vprašanji - primer vprašanja, ki sem ga imel jaz:

Kaj boste storili, da bi imeli več tujih gostov v vašem lokalu/hotelu, saj je v Ljubljani vedno več 
tujih gostov in bo škoda, če bodo svoj denar dali drugim se strinjate?

Vedno govorite o dolgoročnem sodelovanju in partnerstvu z njimi, ne uporabljajte besede kot je 
naprimer oglaševanje. Izbira pravih besed vam bo pomagala lažje prodajati. Bodite pozorni tudi na 
svojo telesno govorico in vaš glas. 

Primer, kako sem jaz govoril na mojem primeru: No, da vam predstavim za kakšno priložnost gre. Od 
x datuma je v Ljubljani končno na voljo xx, ki je znana po x. Gre za prvi xxx. Ta vodnik naj še enkrat 
poudarim bo namenjen samo za Ljubljano. In s pomočjo tega vodnika bodo tujci v Ljubljani našli 
hotele, restavracije, klube, muzeje itd...z namenom, da jih obiščejo in tam nekaj zapravijo...

Preverite če z nereševanjem problema pojavijo še druge težave in stranko nanjo opozorite naprimer:
 
Ostalih lokalov/hotelov/ restavracij še nisem obiskal, vendar se lahko zgodi, da bodo prvi pobrali 
najboljša mesta predstavitev v tej reviji. Vi ste med prvimi, tako, da še lahko dobite predstavitev, 
katero bo prinesla največ tujcev v vaš hotel/restavracijo…

Pokaži na posledice ignoriranja problema:

Tujci to revijo poznajo, saj je vodilna revija v xx za tujce in če vas ne bodo opazili v tej reviji bodo odšli 
z denarjem drugam. To si pa ne želite kajne? In ravno tu imam za vas rešitev, ki vam lahko poveča 
število tujcev pri vas in zagotavljam vam, da vam trenutno nihče ne more ponuditi boljše priložnosti 
za večje število tujcev pri vas

Na koncu je treba vedno dati pobudo oziroma skleniti prodajo na primer: 

Če se z vsem, kar sem povedal strinjate, kako hitro želite, da vam oblikujemo oglas in ga objavimo?
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4. Email je ucinkovito 
orodje pri prodaji 

Najbolj pomembno pri uspehu pri emailih je naslov emaila in kdo ga pošilja. Pri naslovu emaila vam 
priporočam, da preizkusite povsem enostavne besede npr. veseli me. Pri meni se je ta beseda izkazala 
za zelo učinkovito in tak email je odprlo veliko ljudi. Prav tako se je izkazalo učinkovito, ko sem v 
naslovu omenil besedo sodelovanje. 

Primer emaila s katerim sem prepričal vodilne v eni od znanih slovenskih trgovin za sodelovanje z 
našo založbo, ki v Sloveniji še ni bila poznana: 

Naslov emaila: 
uporabil sem v naslovu ime osebe, ki je bila direktorica marketinga in jo pozval, če ji pošljem izvod 
revije v kateri je bila omenjena trgovina (vedel sem, da bo kljub temu da me ne pozna ta oseba to 
prebrala)

Besedilo emaila za eno od znanih slovenskih trgovin, ki je prodal 1.000 evrov z emailom osebe, ki je 
še nikoli nisem videl v živo: 

Gre za personaliziran email, kjer jih pozdravim po imenu v naslovu in tudi besedilu emaila. S person-
aliziranim emailom boste največ prodali. 

Spoštovana ga. (ime),

Napisal sem, da je njihova trgovina napisana v naši reviji (zelo dobra skupna točka) in, da bodo po 
naši reviji tujci našli trgovine, hotele, restavracije, lokale (na prvo mesto sem dal z namenom prav 
trgovine). Potem sem pisal koliko povprečno tujci zaslužijo in, da imajo malo časa in nakupujejo v 
naglici (to sem podprl z raziskavami) ter, da je priložnost, da najdejo njihovo trgovino. Govoril sem o 
medijih, ki so o nas pisali ter kdo so naši dobri poslovni partnerji. Poslal sem kratko prilogo s pred-
stavitvijo produkta in poudaril da gre za promocijske cene ter dal tudi rok. Na koncu emaila sem 
povprašal s stavkom: Kako bi se lahko dogovorili za sodelovanje? 

Kot vidite zadnji stavek mojega emaila pri prodaji ne sprašujem z opcijo DA ali NE, ampak sprašujem 
kako bi se lahko dogovorili za sodelovanje. 

12



5. Preverite kako prodajajo 
drugi v vaši ali drugi panogi

Splača se vam preveriti kako to počnejo tisti, ki dobro prodajajo. 

Naprimer, kako prodajajo zobarji s tako imenovanimi naročilnimi kartončki:

Ali lahko pri vas tudi spominjate oziroma “naročate” stranke in tako povečate prodajo? Frizer bi že 
lahko poklical stranke in na primer po enem mesecu, ko stranke ne bi bilo v salon jo poklical in rekel, 
da je čas za novo pričesko. 
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Primer, kako prodajajo črne nogavice v Ameriki (blacksocks.com)- naročite se in jih prejmete: 

Primer prodaje preko Instagrama Evercoach - video posnetki zelo dobro delujejo, ker Facebook in 
Instagram želi biti konkurenca YouTube in so video posnetki veliko bolje prikazani:
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Povezavo pa so pri Evercoach v tem primeru dali v komentar s tem, da so organsko dosegli več ljudi - 
povezave se vam splača dajati v komentarje:
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6. Psihološko in fizicno 
se pripravite na prodajo 

Sploh pri prodaji v živo je zelo pomembna vaša telesna govorica (vzravnana drža, nagnjenost naprej, 
ki kaže zanimanje do osebe, iskren nasmeh, kako uporabljate roke pri vaši komunikaciji, dober očesni 
stik s tistim, ki mu želite kaj prodati  itd.). Pomemben je pa tudi vaš glas. Vadite vašo telesno govorico 
pred samo prodajo in prodali boste več. Svetujem vam, da si pred prodajo ponavljate spodbudne 
besede naprimer v prodaji sem zelo dober. 

Prikaz različnih telesnih govoric osebe, ki bi na primer prodajala - v nekaterih je izraz zaskrbljenosti, 
drugje veselja, izrazitega poslušanja, nekje pa nobenega zanimanja
(vir: thechemicalengineer.com):
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7. Imejte promocijski material,
ki bo prodajal za vas 

Svetujem vam, da na vizitke dodate svojo fotogra�jo. Enostavna metoda, ki vam poveča prodajo 
sploh, če prodajate v živo. S fotogra�jo si vas bodo bolj zapomnili. 

Primer moje vizitke: 

Opazil sem, pa da imajo podjetja zelo slabe promocijske materiale pri prodaji.

Radiji imajo vsaj po mojih izkušnjah na primer zelo slabe promocijske materiale, ki so mi jih pošiljali. 

Primer radia, ki želi da bi oglaševal in mi je preko emaila poslal kar ponudbo:
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Email se vidi, da niti malo ni personaliziran - o meni sploh nič ne vejo, niti me ne pozdravijo po 
imenu in mi že kar pošiljajo ponudbo. 

Svetujem, da imate za stranke predstavitev na eni strani.  To velja za vse tiste, ki jih pošiljate po emailu. 
Nekateri imajo zelo dolge predstavitve, ki so povsem nepotrebne in rabiš včasih eno uro, da sploh 
ugotoviš zakaj bi bilo to koristno za tistega, ki mu je bila predstavitev poslana. Na njej napišite same 
koristi za stranko ter okvirne cene od do. Svetujem vam, da cene sploh, če prodajate dražje izdelke ali 
pa želite več naročil ene osebe lažje to dorečete na samem sestanku s to osebo.

Primer slabe ponudbe - brisače, ki jih nikoli nisem rabil - niti ne vem zakaj so mi to pošiljali:

Bistveno bolje bi bilo, da bi me vprašali na primer, če sem razmišljal o kakšnem izdelku, ki bi ga če bi 
se že odločil preprodajal naprej, kot da so se kar sami odločili, da bom pri njih kupil brisače. 
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8. Uporabljajte 
prava orodja za prodajo 

Obstaja veliko orodij, ki vam lahko pomagajo povečati prodajo. 

Jaz pri iskanju emailov pravih oseb v določenem podjetju uporabljam naprimer orodje Hunter.io:

Pri podpisovanju dokumentov pa uporabljam npr. Hellosign.com:

Nekatere sestanke s strankami naredim kar preko Zoom.us in tako sem prodal že veliko izdelkov in 
storitev brez, da bi se s strankami dobil v živo:
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Vsekakor rabite organiziranost in včasih je za dobro organiziranost dovolj Google koledar, kjer lahko 
vpisujete plan dela za naprej.

Primer Google koledarja (calendar.google.com), da ne pozabim na sestanke, klice, ki jih imam:

Če želite prodajati preko emaila vam svetujem, da imate dobrega email ponudnika. V Sloveniji je to 
npr. Squalo mail (https://www.squalomail.com/). 

Obstaja pa več tujih rešitev, ki vam omogočajo da je vse zelo dobro avtomatizirano in se bodo vaši 
izdelki in storitve prodajali tudi, ko boste vi spali npr. Klaviyo.com vam omogoča dobro 
avtomatizacijo:
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Pomagajo pa vam lahko tudi razna orodja za upravljanje s strankami pri prodaji v Sloveniji je naprim-
er intrix.si:

V tujini pa je takšno CRM orodje za upravljanje odnosov s strankami npr Insightly.com.:
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Ima pa vsako omrežje svoje prodajno orodje na primer, če želite vaše potencialne kupce pridobivati 
preko LinkedIn (da so naprimer vaše stranke bolj podjetja) bi vam svetoval orodje Sales Navigator:

Najbolje je, da preizkusite različna orodja glede na vaš namen pri prodaji in vidite katero vam najbolje 
pomaga. 

Tudi klepetalni roboti (chatboti) vam lahko povečajo prodajo npr. Manychat.com je eden takih:
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Zelo dobro orodje je tudi Hubspot.com, ki vam že pri brezplačni različici veliko omogoča:

Preizkusiti velja tudi Yesware.com:
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9. Prave besede
 so vaše orožje

Pri prodaji je izbira pravih besed zelo pomembna. S pravimi besedami se boste kupcem lažje približali 
in vaša prodaja ne bo vsiljiva. 

Napisal bom primere nepravilnih besed, ki jih nadomestite z besedami, ki vam bodo več prodale.


