
Ciljne skupine vam omogočajo ustvariti posebno skupino ljudi za oglaševanje na Facebooku, 
ki je z vami že vzpostavila interakcijo ali zanimanje. Gre za izredno efektivno metodo s 
katero lahko hitro izboljšate učinkovitost vašega Facebook oglaševanja in plačate 
Facebooku manj za boljši rezultat. Tisti, ki so na primer že pogledali kakšen vaš video 
posnetek vas poznajo in vam zaupajo in če takšne obvestite o vaši novi ponudbi je večja 
verjetnost, da se bodo odločili za nakup, kot tisti ki za vas še niso slišali.  
 
Pogoj je, da imate prej ustvarjen Facebook oglaševalski račun. Če še ne oglašujete na 
Facebooku to naredite na https://business.facebook.com/ 
 

1.) Ko ste prijavljeni v vaš Facebook oglaševalski račun kliknete na upravitelj za podjetja 

 
Ter najdete audiences: 

 
 
Ali pa greste kar direktno na audiences, ko ste prijavljeni v račun na 
https://www.facebook.com/adsmanager/audiences 
 

2.) Kliknite na Create AUDIENCE 
 

 
 

3.) Potem se vam pojavi sledeče vprašanje: 

 

https://business.facebook.com/
https://www.facebook.com/adsmanager/audiences


 
Custom audience pomeni ciljna skupina, ki je z vami že izrazila interes naprimer preko 
Facebooka, Instagrama ali pa jo naložite v Facebook npr. vaše email kontakte.  
 

4.) Potem izberete katero ciljno skupino želite ustvariti 

 
Jaz ponavadi izberem website, customer list, video posnetek, poslovni profil na Instagramu, 
obrazec za pridobivanje strank in stran v Facebooku. Pri website je pomembno, da imate 
prej naložen Facebook pixel (koda, ki jo ustvarite na Facebooku in dodate na spletno stran). 
Website omogoča na primer, da prikazujete oglase tistim, ki so v zadnjih 180 dneh obiskali 
vašo spletno stran. Pri customer list naložite na primer emaile, ki jih imate v vašem email 
ponudniku. Profil na Instagramu in stran na Facebooku uporabljam za tiste, ki so všečkali ali 
komentirali karkoli na primer na moji Facebook stran. Medtem, ko obrazec za pridobivanje 
strank pa uporabljam, da prikazujem oglase tistim, ki so izpolnili prijavo preko Facebooka.  
 
Primer ciljne skupine website: 

 



V tem primeru bi lahko na primer prikazoval Facebook oglase samo tistim, ki so na točno 
določeni spletni strani bili med TOP 10% obiskovalci ali pa, ki so dali izdelek v košarico ali 
pa katerikoli podstran moji obiskali v zadnjih 90 dneh.  


