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U V O D

Komu je vsebina 
namenjena?
Vsebina je namenjena ambicioznim podjetnikom/cam, ki potrebujejo 
splošne smernice in pomoč na začetku svoje poslovne poti. Za 
implementacijo boste potrebovali že izdelan poslovni model in dobro 
razumevanje vaše ponudbe. 

V prvih korakih boste postavili močen temelj tako, da si boste odgovorili 
na nekaj osnovnih vprašanj. Vsebina je oblikovana tako, da se boste začeli 
spraševati prava vprašanja in razmišljati o nadaljnjih korakih. Ustavili se 
bomo tudi pri celostni grafični podobi in izdelavi spletne strani.

https://www.indistant.si
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Komu pomagate? 1

Navedite, katerim osebam/ organizacijam/ skupnostim služite in 
izberite 3 (tri), katerim lahko pomagate najbolj. 

Kaj delate oz. ponujate? 2

Navedite storitev, ki jo opravljate. Uporabite 80-20 % pravilo: definirajte 
svojo primarno ponudbo (glavnica) “80 %” in dodatno prodajo “20 %”.

Kako delate to, kaj delate? 3

Na kakšen način opravljate svojo storitev? Razmislite o tem, kaj je v 
vašem procesu drugačnega - specifičnega za vas.

Zakaj delate to, kaj delate? 4

Razmislite, kakšna je pozitivna posledica, ki jo želite ustvariti pri stranki. 
Imejte v mislih njihova čustva in posredne/neposredne pridobitve.

Kakšna je prihodnost vaše blagovne znamke? 5

Kaj bi želeli, da blagovna znamka postane? Zraven materialne 
pridobitve in organske rasti kakšno prihodnost želite ustvariti? Kako bo 
svet boljši, če uspete? Imejte v mislih tudi svoje stranke. 

Katere so vrednote, ki so vam pri poslovanju 
pomembne?  6

Razmislite o tem, kaj bi želeli, da ljudje govorijo o vaši blagovni znamki 
in kako bi vi želeli, da se počutijo. Izberite max. 5 vrednot in jih zapišite v 
slogu svoje blagovne znamke.

B L A G O V N A  Z N A M K A

Postavimo močen temelj
Komu, kaj, kako in zakaj? Da postavimo močen temelj za svoje prihodne 
uspehe si moramo v prvem koraku definirati poslanstvo. Natisnite si 
prilogo na strani 10 in v njo zapišite odgovore na naslednja vprašanja. 
Povezana polja so označena s številko.

https://www.indistant.si
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Kdo so vaše stranke?  7

Naredite študijo ciljnih skupin in definirajte, katere so najbolj relevantne 
za vas. Potrebno je izbrati primarno na katero se boste osredotočili. 

Ugotovite, kakšna je ponudba, ki že obstaja na 
tržišču in kaj na tržišču manjka 8

Raziščite svojo konkurenco - direktno in nedirektno. Ne pozabite 
pogledati po drugih državah za še globlji vpogled nad tržiščem. 

Vaša edinstvena prodajna ponudba 9

Na podlagi ugotovitev poiščite priložnosti. Bodite pozorni, kaj na tržišču 
manjka, kaj bi lahko bilo boljše, česa si želijo vaše ciljne skupine in k 
čemu stremijo. Oblikujte prodajno ponudbo, ki je na tržišču še ni in tako 
zasedite svojo pozicijo. 

Kakšne so lastnosti blagovne znamke? 10

Če bi vaša blagovna znaka bila oseba, kakšne bi bile njene 
karakteristike? Izberite 3-5 glavnih karakteristik (npr. profesionalna, 
ukazovalna, hladna, nedostopna). 

Strategija komunikacije 11

Raziščite besede/ stavke, ki so značilni za vašo industrijo. Dodajte 
svoj (kot bi govorila vaša blagovna znamka) pridih tem besedam in 
naredite seznam. Skozi konsistentno uporabo the fraz bodo postale 
značilne za vas tako, da vas bodo uporabniki takoj prepoznali.

Ime podjetja / blagovne znamke 12

Določite ime, s katerim se bodo uporabniki povezovali. Zdaj, ko veste, 
kdo so in kako ste lahko drugačni, je treba izbrati ime, ki bo smiselno in 
zapomljivo za vaše uporabnike.

Slogan (opcijsko) 13

Slogan povzema vaše poslanstvo in opominja na bistvo ter 
drugačnost vaše blagovne znamke. Naj bo enostaven, kratek, 
zapomnljiv in jedrnat. Več o

https://www.indistant.si
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C E L O S T N A  G R A F I Č N A  P O D O B A

Vizualna identiteta podjetja

Logotip podjetja 
Logotip ali prepoznavni znak služi kot vizualni podpis. Povezuje 
dosedanje izkušnje uporabnika s podjetjem.

Barve 
Psihologija barv ima močan vpliv nad tem, kakšne občutke vzbudimo 
v uporabniku. Zato je vredno dobro razmisliti o barvni shemi, ki bo vas 
oz. blagovno znamko najbolje predstavljala.

Pisave 
Kot barve imajo tudi pisave svoje karakteristike. Ene so bolj igrive, druge 
bolj resne. Izberite pisavo, ki bo predstavljala vašo blagovno znamko.

Slike 
Izbira pravih fotografij je ključnega pomena pri ustvarjanju. Izbirajte 
slike, ki vzbujajo pri uporabniku želena čustva.

Grafike 
Ustvarite (tipsko iz oblik ali potez logotipa) grafike, ki bodo povezovale 
materiale vašega podjetja pod eno zastavo. 

Da lahko vzpostavimo enotno komunikacijo, ki služi poslovnim ciljem 
podjetja, je treba enotiti izgled in občutek vseh materialov, ki jih 
podjetje uporablja.

https://www.indistant.si
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Vizitke
Na srečanjih, prireditvah ali druženjih, je še vedno vredno imeti s seboj 
rezervno vizitko, ki jo boste namenili novemu poslovnemu partnerju.

Štempiljka
Če voste poslovali s štempiljko, si jo boste morali izdelati pred 
začetkom poslovanja.

Elektornski podpis
Email podpis je nujen element v digitalnem poslovanju podjetja.

Dopisni list
Za dokumente kot so računi, dopisi, predračuni ipd. ustvarite ozadje, ki 
bo povezovalo dokument z vašo blagovno znamko.

Profilke / naslovnice za družbena omrežja
Potrebovali boste 1 (eno) profillno sliko v razmerju 1:1, velikosti 1500px, ki 
jo boste lahko uporabljali na večini družbenih omrežij.

Spletne pasice (za plačano promocijo)
Pripravite si promocijske pasice, s katerimi se boste povezovali na 
prikaznem omrežju Googla.

Zloženke ali letaki
Zloženke in letaki so odlični promocijski material na katerem lahko 
enostavno predstavite svojo dejavnost in v kratkem času prepričate 
uporabnika k nakupu.

Pingvin stojalo
Na konvencijah, sejmih ali drugih dogodkih, je pingvin stojalo lice 
vašega podjetja. Naj bo enostavno za razumet in privlačno oblikovano.

Transparenti in jumbo plakati XXL
Plakati velikih formatov in transparenti so še danes št. 1, v kategoriji 
znamčenja v fizičnem svetu. Dvignite svojo zastavo in se pokažite svetu.

Promocijski materiali

https://www.indistant.si
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S P L E T N A  S T R A N  /  T R G O V I N A

Oblikovalski sistem za 
spletno mesto, načrtovanje in 
postavitev

Velikosti pisav
Določite velikosti pisav, ki jih boste uporabljali po strani. Potrebovali 
boste velikosti za: naslove (h1), podnaslove (h2, h3, h4), nadnaslove, 
parafraze, citate, podporne naslove in male tekste. 

Barve
Uporabite barve, ki ste jih v prejšnjem koraku določili za celostno 
podobo. Držite se pravila 80:20 % s tem, da je 20 % vaše zaščitne barve 
in 80 % vaše sekundarne barve (beline/črne).

Gumbi
Potrebovali boste 1 osnovno obliko gumba, ki bo enak po celotnem 
spletnem mestu. Zaščitno barvo določite kot osnovno barvo gumba in   
malce temnejši odtenek enake barve, kot stanje lebdenja (:hover).

Slike
Določite značilno razmerje slik (npr. 700x550px), ki jo boste uporabljali 
skozi spletno mesto. Velikosti datotek naj bodo pod 200 kb, razen v 
primeru, da resnično potrebujete visoko kakovost slik.

Da bo spletna stran funkcionirala, kot mora in tudi tako izgledala, je treba 
razviti sistem, s katerim bomo dosegli doslednost. Razvijte enostaven 
oblikovalski sistem za svojo spletno stran/ trgovino.

https://www.indistant.si
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Potek informacij (žični izris)
Na list papirja si izrišite vsako posamezno stran na vašem spletnem 
mestu. Zapišite, katere informacije bi želeli izpostaviti in potem te 
informacije razvrstite po pomembnosti. Spomnite se vaše študije 
uporabnikov in razmislite o tem, katere informacije bi oni potrebovali.

Postavitev spletnega mesta
Preko uporabniško prijaznih sistemov za upravljanje vsebin, kot so: 
Wordpress, Wix, Web-flow ali kakšno drugo, si postavite spletno mesto 
po prej postavljenem sistemu.

Vhodna stran
Predstavite se, kaj delate in kako lahko pomagate. 

Stran storitve/ produktov
Najbolj pomemben del vsake spletne strani je produktna 
stran oz. stran s storitvami. Enostavno izpostavite, kaj 
ponujate in vodite uporabnike do nakupa.

O nas
Predstavite podjetje in ljudi, ki stojijo za blagovno znamko.

Splošni pogoji in varstvo podatkov
Če imate spletno trgovino ali na kak drugačen način pobirate 
osebne podatke, si je treba ustvariti stran o varstvu podatkov, 
zasebnosti in splošnih pogojih poslovanja.

Kontaktna stran
Naj uporabniki ne iščejo vaših podatkov. Zberite jih na eni 
strani, kjer bodo vsem dostopni.

GDPR
Zakon o varstvu podatkov narekuje, da noben ponudnik ne 
sme zbirati osebnih podatkov o uporabniku brez njegovega 
dovoljenja. Poskrbite za GDPR!

Blog
Na spletni strani/ trgovini je dobro imeti blog in pika. 
Ustvarjajte zanimive, poučne ali promocijske vsebine, ki bodo 
pritegnile nove bralce na vaše spletno mesto.

https://www.indistant.si


04

© Distant studio. — www.indistant.si 8 od 10

D I G I T A L N A  S T R A T E G I J A  S T I Č N I H  T O Č K

Povežite se s svojimi
potencialnimi strankami

Družbena omrežja
Vzpostavite profile na družbenih omrežjih, ki jih uporabljajo vaše ciljne 
skupine. Prijavite se lahko na: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, 
Pinterest, BeHance, WhatsUp, Snapchat in še veliko več .

Video omrežja
Lahko se odločite, da se s ciljno publiko povežete preko koristnih ali 
zanimivih videov. Dosežete jih lahko preko Youtube, TikTok, Vine ipd.

Goole My Business
Veliko uporabnikov vas išče lokalno na Googlovem zemljevidu. 
Vzpostavite si Google my business profil, se predstavite in se pokažite 
na zemljevidu.

Viri novic
Razmislite, katerim virom novic sledijo vaši uporabniki. Sodelujte z 
izbranimi medijskimi hišami ali blogerji in objavite članek na njihovem 
portalu. Večjo vrednoto boste dali v svet, več sledilcev boste pritegnili.

Forumi in blogi
Ne pozabite na forume in druga spletna mesta, na katerih vas morda 
vaši kupci pričakujejo. Bodite aktivni tam, kjer so vaše ciljne skupine.

Spletne tržnice in borze dela
Na spletu obstaja veliko plačljivih in brezplačnih tržnic in borz dela, kjer 
lahko prijavite svojo dejavnost. Izkoristite priložnost in se izpostavite.

Spletni imeniki
Prijavite se v spletne imenike, kjer se boste lahko izpostavili in objavili 
svoj kontakt in spletno mesto. 

https://www.indistant.si


04

© Distant studio. — www.indistant.si 9 od 10

Google Ad - plačana promocija
Preko plačanih Googlovih oglasov se prikažite svojim uporabnikom 
takrat, ko vas potrebujejo. Možnost se imate prikazati na strani 
Googlovih zadetkov iskanja, prikaznem omrežju Google ali celo na 
Youtubu.

Plačane promocije na družbenih omrežjih
Na družbenih omrežjih si zgradite bazo oboževalcev, kateri želijo vaše 
ponudbe. Preko promocij, boste rast dosegli najhitreje.

E-mail marketing
Preko dobro postavljenih obrazcev za e-novice ali t.i. “lead-gen“ 
strategije, naberite bazo e-mail naslovov vaših oboževalcev. Preko 
e-malia ostanite z njimi v stiku in jim ponudite dodano vrednost.

Sodelujte z drugimi podjetji
Poiščite podjetja, s katerimi se dopolnjujete (ne konkurirate). 
Dogovorite se za medsebojno promocijo blagovne znamke.

Influencerji
Povežite se z vplivneži vaše niše. Promocija od znanega obraza je 
veliko krat zelo profitabilna investicija.

Vsebinski marketing
Prestopite v posel vsebinskega marketinga. Ustvarjajte vsebine, ki 
ponujajo veliko vrednoto vašim bralcem (kot ta priročnik :) ) in se 
izpostavite kot strokovnjak na vašem področju dela. 

Affiliet marketing
Prijavite se kot ponudnik preko affiliate platforme in pustite del provizije 
pridnim marketing skupinam, ki bodo vaše najbolj povpraševane 
izdelke prodajali preko svojih kanalov. 

SEO - Optimizacija za spletne iskalnike
Poiščite besede, ki bi jih vaši uporabniki vpisali v Google iskalnik, ko bi 
iskali vas ali vaše podjetje. Bolj prodajno usmerjene so besede, boljše 
bodo. Najdite takšne besede za vsako stran in jih intuitivno uporabite v 
besedišču.

https://www.indistant.si
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S L O G A N 13:          

Priročnik blagovne znamke 12

        .

Smo podjetje

Pomagamo 1 

V

na/preko 3  

                način/a

z/preko 2

,da 4 

Vrednote katere vodijo naše podjetje 6

Priloga: Persone ciljne skupine KMALU!

Priloga: Tržna raziskava KMALU!

Naši konkurenti in idoli 8

Drugačni smo od naše konkurence

saj z razliko od 8

mi 9

Karakteristike blagovne znamke 10

Besedišče, ki jo uporabljamo 11

Ustvarjamo boljšo prihodnost 5 
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K O N T A K T

Težave z implementacijo?
Najamite nas :)

Grafični studio Distant.
www.indistant.si — info@indistant.com — +386 (0) 30 653 293

V Distant studiju se profesionalno ukvarjamo z grafičnim oblikovanjem in spletnim 
razvojem. Ambicioznim podjetjem pomagamo razvijati, graditi in širiti blagovne 
znamke v digitalnem svetu. 

• Razvoj blagovnih znamk,
• izdelava logotipov,
• oblikovanje celostnih grafičnih podob,
• znamčenje (branding),
• načrtovanje in oblikovanje spletnih strani/trgovin,
• razvoj spletnih strani in vsebin
• SEO optimizacija spletnih mest in
• še veliko več.

Obiščite nas na Indistant.si

https://www.indistant.si/kontakt#obrazec
https://www.indistant.si
mailto:info@indistant.com
tel:38630653293
https://www.indistant.si/razvoj-blagovne-znamke
https://www.indistant.si/graficno-oblikovanje/oblikovanje-logotipa-podjetja
https://www.indistant.si/graficno-oblikovanje/celostna-graficna-podoba
https://www.indistant.si/izdelava-spletnih-strani/izdelava-spletne-strani
https://www.indistant.si/seo-optimizacija-spletne-strani
https://www.indistant.si
https://www.indistant.si

