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Poslovimo se od ideje
vsevednega strokovnjaka,
ki ima vedno prav in govori ljudem,
KAJ MORAJO POČETI, AMPAK RAJE
POSLUŠAJMO
ljudi in se od njih učimo.
Sinja Čož

Center za socialno psihologijo, FDV
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KAKO LEP JE
POKLIC, KI TI
OMOGOČA, DA
DELAŠ DOBRO
ZA SVET!

Foto: Nejc Lasic

Vaš novi naslov
za dostavo pošiljk,
odprt 24/7

Anita Kovačič Čelofiga,
predsednica PRSS

P

riznam, da me ob prebiranju zgodb
Humanitarčka in njihovih vid vedno
znova oblijejo solze. To so pričevanja
o samoti, poniževanju, izključenosti,
revščini, bolezni. Zgodbe o Meri, ki
brska po smeteh, pa o Tončku, ki kupuje
mačje konzerve. Žalostne zgodbe, a obenem
tudi take o upanju in s srečnim koncem, »saj
je ljudi, ki so padli skozi široke špranje hudo
nepopolnega sistema, na koncu vendarle nekdo
ujel in jim pomagal«, kot je zapisala novinarka
Jelka Sežun.
Gotovo ni nikogar, ki bi lahko ostal ravnodušen
ob njihovih pričevanjih. Solznih oči se ob
prebiranju pisem o krutih usodah starejših še
bolj zavem, kakšno moč imajo besede.
Komunikatorji imamo res srečo, pomislim. Kako
dragocen je poklic, ki ti omogoča, da delaš
dobro, in kako imenitna vloga tistih, ki lahko s
svojim delom spodbudimo spremembe v družbi.

IDEALN
Z A SPLE O
TN
NAKUPE E
MOJA DOSTAVA – MOJA IZBIRA
Ne zapravljajte časa s čakanjem na dostavo pošiljke. Izkoristite novo
storitev Moja dostava – moja izbira, kjer lahko spremenite naslov dostave
vaše pošiljke tudi, ko je ta že na poti k vam. Vi pa medtem uživajte v
pomembnejših opravilih.

Obenem pa za seboj puščamo neizbrisljivo
sled, ko snujemo projekte z željo, da bi zagnali
pozitivne spremembe v družbi. Se zavedamo,
kako zelo dragocene so kampanje, s katerimi
nam je zares uspelo premakniti misli, besede ali
dejanja (pa čeprav morda le peščice ljudi)? Kako
dragocena zapuščina! Lahko smo srečni, res je
plemenit ta naš poklic.

Izdajatelj: PRSS, Slovensko društvo za odnose z javnostmi (www.piar.si). Glavna in odgovorna urednica:
Tina Cipot. Oblikovna zasnova in prelom: PM, poslovni mediji. Lektura: Julija Klančišar. Fotografije: osebni arhiv
ali kot navedeno. Tisk: Evrografis, Maribor. Naklada: 400 izvodov. Datum izdaje: december 2019.
V reviji so prispevki avtorjev, ki ne izražajo nujno stališča uprave Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Za
morebitne napake se opravičujemo.

Za več informacij pokličite na 080 14 00
ali obiščite www.posta.si.
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22. SKOJ JE BIL MNOGO
VEČ KOT INSTANT DOGODEK

Kaj beremo? Beremo knjigo Leona Magdalenca: 60/100.

2 dni v maju. Več kot 200 komunikatorjev. 17 predavateljev.
V letošnjem maju se je že 22-ič zapored odvrtela Slovenska
konferenca o odnosih z javnostmi, naš tradicionalni SKOJ.
Pia Jakše, Lara Mlakar,
članici organizacijskega odbora 22. SKOJ, ŠS PRSS

Generacija Z je drugačna. Kako, je povedal Mitja Tuškej,
Formitas Skupina. Prvi smo izvedeli prav udeleženci SKOJ!

N

SKOJ je izjemna
priložnost za širjenje
obzorij ...

Foto: Barbara Zajc

a 22. SKOJ se je vse vrtelo okoli besede
INSTANT. Odgovarjali smo na izziv, kako
preživeti v dobi hitrosti, a smo k temi
pristopili s pozitivnim nabojem. S pomočjo
strokovnjakov in praktikov iz različnih
okolij ter področij je konferenca ponujala
praktične nasvete o uporabi sodobnih orodij
ter obenem brez dlake na jeziku spregovorila o
slabostih in tveganjih instant pristopov.

... še bolj pa
za druženje!

Večerna zabava »instant zabava« se je odvijala pozno v noč.

Jože Robežnik z vpogledom, zakaj in
kako narediti dober video. Ki deluje.
Dobro deluje.

Kaj bomo
komunikatorji
počeli v dobi
umetne inteligence
– predavanje Silvie
Cambié, IBM.
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RAZKRIVAMO:
Vodja
programskega
odbora 23.
SKOJ je Petra
Juvančič,
direktorica
službe za
odnose z
javnostmi,
Vzajemna.

REZERVIRAJTE SI DATUM – 23. SKOJ – 19. in 20. maj – PORTOROŽ

Reci: SKOOOOOOOJ!
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Nagrajena komunikacijska odličnost
Kot je navada zadnjih 19 let, smo tudi letos na Slovenski konferenci
o odnosih z javnostmi podelili nagrade za komunikacijsko odličnost
prizma. Za najvišje priznanje kakovosti v odnosih z javnostmi se
je potegovalo 14 prijavljenih komunikacijskih programov, ki so bili
izvedeni v letu 2018.
Pia Jakše, Lara Mlakar,
ŠS PRSS

N

agrade je strokovna žirija pod taktirko Helene
Čož podelila v šestih kategorijah, uspešen
je bil tudi študentski natečaj Inkubator
PRiložnosti, nismo pa pozabili niti na razglasitev
prostovoljca, letos prostovoljke leta.

D

r. Klemen Podjed z Inštituta za produktivnost
je uvodoma predstavil kolo dobrega počutja
(ang. wheel of wellbeing). Ta koncept v
organizacije prinaša razumevanje različnih
dimenzij, ki vplivajo na dobro počutje na
delovnem mestu, denimo prek izboljševanja
zdravja, medosebnih odnosov, kažejo pa se tudi v
uspešnosti pri delu. Kolo obravnava fizično, umsko,
čustveno, socialno, duhovno, okoljsko, materialno
in veščinsko inteligenco, ki tvorijo celostnega
posameznika. Podjed ugotavlja, da kolo dobrega
počutja na ravni organizacij v Sloveniji ne obstaja.
»Ocenjujem pa, da so kadroviki in piarovci dozoreli
za vnašanje sprememb v družbi. Čas je pravi, da
se ob podaljševanju delovne dobe, aktivnostim, ki
spodbujajo k zdravemu življenju, pridružijo tudi
aktivnosti, ki se dobrega počutja na delu lotevajo
celovito,« pravi.

KATEGORIJA A – Programi internega komuniciranja
Gorenje: GOINNOVATE 2018
KATEGORIJA B: Celoviti komunikacijski programi
Ljubljanske mlekarne in agencija Taktik: S POSLUHOM
ZA JUTRI
KATEGORIJA D: Specifični komunikacijski programi
Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru,
Javna agencija RS za varnost prometa, Mestna občina
Ljubljana in agencija Taktik.: PARKIRAJ IZGOVORE
DRUGAM! NE NA MESTA, REZERVIRANA ZA INVALIDE.
KATEGORIJA E: Programi družbene odgovornosti,
neprofitne kampanje
Lidl Slovenija, agencija Taktik in Ekošola: HRANA NI ZA
TJAVENDAN

Na konferenci je bila prvič širše predstavljena tudi
raziskava o ravnovesju med zasebnim in poklicnim
življenjem. Kaj meri in kdo so prvi prejemniki
certifikata Work & life balance v Sloveniji, je
predstavila vodja raziskave Lara Delič, Evra.
»Raziskava je pokazala, da vodje, ki dosledno skrbijo
za lastno ravnovesje med poslovnim in družinskim
življenjem, to podpirajo in spodbujajo tudi pri svojih
zaposlenih,« je povedala.

KATEGORIJA F: Uporaba komunikacijskih veščin,
komunikacijskih orodij in medijev
A1 Slovenija: RADIO HODNIK
Z izzivi komuniciranja so se soočali tudi mladi
komunikatorji, ki so sodelovali v študentskem
natečaju Inkubator PRiložnosti 2019. Med prijavljenimi
komunikacijskimi programi je strokovno žirijo najbolj
prepričala komunikacijska rešitev DIGIŠTUNF, s katero
sta si Pia Kraševec in Tilen Erjavec prislužila zmago.
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Na letošnji konferenci o zavzetosti, ki smo jo oktobra že šestič
organizirali s Slovensko kadrovsko zvezo, smo odpirali drugačne
poglede na življenjsko energijo. Spraševali smo se, kako v dobi hitrega
razvoja lahko komuniciramo in delujemo še bolje.
Urška Ojsteršek,
komunikatorka, Petrol, predsednica sekcije internih komunikatorjev PRSS

Nagrado prizma 2018 so prejeli:

Podelitev nagrad prizma pa je vedno tudi dobra
priložnost, da v ospredje postavimo posameznike, ki so
s svojim delom izkazali veliko predanost društvu. Naziv
prostovoljka leta si je kot izredno požrtvovalna članica
programskega odbora letošnjega SKOJ prislužila Bojana
Leskovar.

Komunikatorji in kadroviki v novo dobo dobrega
počutja in energijskega ravnovesja

To pot v reviji predstavljamo dve izvrstni
komunikacijski praksi, ki sta si prislužili prizmo 2018
– projekt GOINNOVATE 2018 podjetja Gorenje ter S
POSLUHOM ZA JUTRI Ljubljanskih mlekarn in agencije
Taktik. Predstavitvi najdete na straneh 22 do 25.

Vodje, ki dosledno skrbijo
za lastno ravnovesje med
poklicnim in družinskim
življenjem, to podpirajo in
spodbujajo tudi pri svojih
zaposlenih.
O doseganju vrednejših odnosov v delovnih
organizacijah je spregovoril Mihael Žmahar iz
Duhovnega ateljeja Potovanje duše. Poudaril je,
da je pravo vodilo za gradnjo odnosov sledenje
vrednotam, ki jih organizacije živijo, in postavil v
ospredje kompetence kadrovikov ter piarovcev,
s katerimi lahko vplivajo na spreminjanje zavesti
različnih deležnikov.

V pogovoru, ki ga je vodila Simona Lobnik Ambrožič,
direktorica Evre in pobudnica raziskave, so poleg
Deličeve sodelovali še predstavniki podjetij, ki
so letošnji prvi prejemniki certifikata Work & life
balance, ali tistih, ki so bila uvrščena v ožji izbor:
Valerija Špacapan Friš, DB Schenker v Sloveniji,
Monika Teran, Tobačna Ljubljana, in Alen Dominić,
Preteks. Sogovorniki so delili zgodbe in izkušnje,
zaradi katerih bolje razumejo in vodijo svoje
sodelavce.
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Dobrodošli
v komunikacijski džungli
»PR teater je eden največjih in najbolj prepoznavnih projektov
Slovenskega društva za odnose z javnostmi, saj je v desetih letih
prerasel študentske in društvene okvire,« je ob odprtju razprodanega
10. PR teatra dejala Anita Kovačič Čelofiga, predsednica PRSS.

Utrinki z dogodkov PRSS
Iz bogate bere dogodkov društva PRSS v zadnjih mesecih vam
predstavljamo še nekaj izbranih. Več o preteklem in prihajajočem
dogajanju lahko najdete na www.piar.si ali Facebookovem profilu
društva PRSS.
Pia Jakše,
podpredsednica ŠS PRSS

Lina Gorjup,
predsednica ŠS PRSS

R

deča nit letošnje konference je bila
»komunikacijska džungla«. Na dogodku
smo združili predavanja in delavnice s
področja odnosov z javnostmi in širše stroke
komuniciranja. Vse zbrane na razprodani
konferenci je nagovorila tudi vodja projekta
Lina Gorjup.
Kot prva je na oder stopila Petra Krulc, kreativna
direktorica agencije Grey Ljubljana, sledili so ji Mak
Kapetanović, komunikacijski strokovnjak in strateg,
Nenad Senić, urednik korporativnih medijev v agenciji
PM, poslovni mediji, Sašo Dimitrievski, strokovnjak
digitalnega marketinga iz skupine Pristop, Katja
Cimermančič, vodja oddelka za medijske analize in
raziskave pri Klipingu, Nada Stegnjaić, strokovnjakinja
za korporativno komuniciranje pri A1 Slovenija, Gordana
Kisilak, prav tako strokovnjakinja za korporativno
komuniciranje, Mitja Godnič, ustvarjalec zgodb pri
uredništvu Dobre zgodbe, krog predavanj pa je sklenila
Amadeja Kavšek iz podjetja Stratkom.
Vzporedno s predavanji so se odvijale tudi štiri
delavnice. Anja Petrovčič in Tilen Lamut iz podjetja

O digitalni dostopnosti: kako oblikovati spletno
mesto, ki ljudem z različnimi oviranostmi omogoča
dostop do spletnih storitev, sta nas poučila
Valentina Čufar in Tilen Škraba.

Propiar sta vodila delavnico kriznega komuniciranja,
Nori Rubin je govorila o komunikacijskih kanalih
festivala Sziget, Nina Gaspari je udeležencem razkrila
svoje tehnike za lovljenje ravnotežja med službo in
domom, Matej Praprotnik pa jim je predstavil svet
podkastov.

Spoznajte prakse internega komuniciranja z
letošnje Prizme: na srečanju v prostorih NLB
Centra inovativnega podjetništva smo pobliže
spoznali projekt Goinnovate 2018 podjetja
Gorenje, ki je bil nagrajen z nagrado prizma
(str. 22), svoje prakse pa sta predstavila še
Petrol – kako strategijo podjetja približati
zaposlenim in NLB – oblike druženja: novoletna
zabava za zaposlene »Skupaj za vse, kar sledi«.

Konferenca se je sklenila s kvizom FiK’s, ki ga je vodil
Dino Kapetanović, in sladkim presenečenjem. Seveda so
gosti ta čas izkoristili za mreženje in pogovor.

Junija so primorski komunikatorji iz omrežne
skupine PR05 Slovenskega društva za odnose
z javnostmi (PRSS) gostili alfo in omego
protokola v Sloveniji, Ksenijo Benedetti.

Štajerski komunikatorji so raziskovali skrivnostni
svet algoritmov družbenih omrežij z Evo Roškar.

PRIHAJA 2. DAN KOMUNIKATORJEV
JAVNEGA SEKTORJA!
Prihranite si datum - 27. marca se bodo v
Ljubljani ponovno srečali komunikatorji
javnega sektorja. Spremljajte piar.si ali našo
facebook stran.
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Joe Pulizzi je »boter« vsebinskega marketinga. Pravi, da so ga za
botra razglasili sodelavci, bolj za šalo, ki je namigovala na njegovo
poreklo, ko je začel v javnosti razširjati znanje in izkušnje s tega
področja. Vzdevek se je prijel, Content Marketing Institute, ki ga vodi,
pa je vodilna ustanova za vsebinski marketing na svetu. V Sloveniji
je bil že nekajkrat, jeseni je nastopil na POMP Forumu, konferenci o
vsebinskem marketingu.
Tina Cipot,
korporativno komuniciranje, Lidl Slovenija
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Foto: Jani Ugrin

Splošna javnost
ne obstaja več

Joe, vsebinski marketing ni več novica – je izraz,
ki nas zadnja leta močno spremlja. Komunikatorji
bi lahko tudi pripomnili, da je zgodbarjenje
(storytelling) in vsebinski pristop pravzaprav
nekaj, kar v odnosih z javnostmi že od nekdaj
počnemo. (Joe se zasmeji in pokima, češ da pozna
te pripombe.) Pa vendar, če odmisliva, kaj je
čigavo in kdo je bil prej …, kako gledate na razvoj
vsebinskega marketinga v svetu, kako ste zadovoljni
z implementacijo teh strategij pri blagovnih
znamkah?
V bistvu, če verjamete ali ne, smo na začetku. Velika
večina marketinških sredstev je še vedno umerjena
v klasična, tradicionalna marketinška orodja, v
oglaševanje … Včasih v šali pravim, da je oglaševanje
sonce, vsebinski marketing pa planetek, majhen
kot Pluton. Po drugi strani pa – zagona na našem
področju je vse več, vse več organizacij začenja
slediti načelom vsebinskega komuniciranja. Vsekakor
se je v zadnjih letih veliko spremenilo, zahvaliti
se moramo iskalnikom, družbenim omrežjem in
predvsem dejstvu, da klasično oglaševanje pač ni
več tako učinkovito, kot smo bili vajeni. Na svetu
je odločno preveč kanalov, kjer ima posameznik
kot uporabnik vsebine popoln nadzor. In ti trendi
se bodo še nadaljevali. Seveda pa, če imaš dovolj
denarja, ki ga lahko velikodušno razdeliš na različne
kanale, krasno! S tem nimam nobenih težav, vendar
sam menim, da je mogoče sredstva porabiti bolj
smotrno. Najboljši način – še posebej, če želiš
ustvariti nekaj, kar ima dodano vrednost tudi znotraj
organizacije – je, da zgradiš svoj kanal in oblikuješ
svoje neposredno občinstvo. Če ob tem lahko daš
nekaj sredstev še v klasično oglaševanje, če pripraviš
še korporativne komunikacijske aktivnosti, je to
izvrstna kombinacija. Dejstvo je, da se ne izključuje!
Ni nam treba izbirati med vsebinskim marketingom
ali oglaševanjem, med vsebinskim marketingom
ali odnosi z javnostmi, piarjem … Najuspešnejše
organizacije najdejo točno pravo mešanico vsega
tega.
Se je zgodil aha moment, točka, oglaševanje ne
deluje, nekaj drugega si moramo izmisliti, da bomo
nagovorili svoje občinstvo, ali je šlo za postopen
razvoj v tem smeri? Je šlo za revolucijo ali evolucijo
področja?
Leta 2000 sem ustanovil medijsko podjetje, ki je
produciralo vsebine za svoje naročnike. Bili smo
majhni, in čeprav je vsebinski marketing na svetu že
sto in več let, so podjetja šele takrat začela po malem
zavestno razmišljati v tej smeri. Točka spoznanja,
da se moramo močno in strateško osredotočiti na
vsebino, je verjetno bila, ko smo dojeli, kako močan
in kako pomemben je postal Google za uspeh naših
vsebin. Zavedel sem se, da moramo narediti vse, da
bomo najdeni. To pomeni, da moramo poskrbeti,
da redno in na daljše obdobje produciramo
kakovostno vsebino. Nato so še družbeni mediji
postali vse bolj priljubljeni in meni je bilo jasno, da
bo produciranje vsebine v prihodnje postalo ključno.

Najboljši način – še posebej,
če želiš ustvariti nekaj, kar ima
dodano vrednost tudi znotraj
organizacije – je, da zgradiš
svoj kanal in oblikuješ svoje
neposredno občinstvo.
Prvič sem o vsebinskem marketingu pisal 2007, a
se v ZDA ni prijel do leta 2010. V obdobju recesije,
ko so bila sredstva za oglaševanje zelo omejena, so
marketingarji spoznali, da je morda še ena pot, kako
s svojo vsebino, s svojimi izdelki, storitvami, priti med
ljudi, ki jih želiš nagovarjati. Morda nimaš financ za
oglase, zato pa lahko uporabiš druge taktike, morda
gverilske akcije …
Se spreminjajo tudi kupci, uporabniki? So bolj
zahtevni?
Če se sprehodite nazaj v 60., 70. leta 20. stoletja,
ki so bila zlata leta oglaševanja, saj kupci niso imeli
nobene izbire, na voljo so imeli nekaj TV-kanalov,
radio in nekaj tiskanih medijev … je to bilo to. Tudi
blagovne znamke niso imele veliko možnosti – imele
so budžet, ki so ga razdelile na tistih nekaj kanalov.
Zdaj pa imamo več sto kanalov in uporabniki vsebin
so tisti, ki imajo izbiro, kaj bodo gledali, kaj poslušali
in kaj brali. Včasih si lahko informacijo prejel samo
prek peščice medijev, zdaj jo lahko na sto in več
različnih kanalih in sam odločaš, kje in kako bi jo
najraje dobival. Zato prej niti ni bilo nujno, da je bila
vsebina dobra, kot je to pomembno dandanes, ko se
blagovne znamke in organizacije stalno bojujejo za
pozornost svojih kupcev in uporabnikov.
Pravite, da je izčrpna definicija ciljnega občinstva
nujna za kakovostno izvedbo kampanj. Da izdelek
pač ne more biti za vse, ampak je treba svoje
občinstvo (pre)poznati in ga na pravem kanalu
in tudi na pravi način nagovoriti … Se vam zdi,
da marketingarji in korporativni komunikatorji –
delate z enimi in drugimi – vemo, kdo je naše ciljno
občinstvo?
Če ne veste, potem boste zelo težko dosledno in
na dolgi rok ustvarjali dobro in vključujočo vsebino.
Imam podobno izkušnjo. Ko smo leta 2007 postavili
naš Content Marketing Institute, smo nagovarjali
strokovnjake za marketing. Zelo široko, kajne? Ko pa
smo začeli ustvarjati vsebine, ko smo želeli zgraditi
neko stalno občinstvo, smo se morali ustaviti in
vprašati, za koga bomo te vsebine res ustvarjali, koga
želimo nagovarjati, komu želimo ponuditi odgovore
na dileme in težave. Odgovor je bil: marketingarjem
v večjih podjetjih, ki imajo težave z izjemno
kompleksnostjo svojih vsebin. Takrat smo popolnoma
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Tisti, ki so v vsebinskem
komuniciranju najboljši, ki
ustvarjajo učinkovite kampanje,
zelo dobro vedo, kdo je njihovo
ciljno občinstvo. Splošna
javnost ne obstaja več.
spremenili naš način sporočanja. Vedeli smo, na
čigave izzive odgovarjamo. Tisti, ki so v vsebinskem
komuniciranju najboljši, ki ustvarjajo učinkovite
kampanje, zelo dobro vedo, kdo je njihovo ciljno
občinstvo. Splošna javnost ne obstaja več.
Kako pomembna je izbira pravih kanalov?
Zelo! Vsak kanal mora imeti tudi svoj namen. Prav
tako je treba za različne kanale pripravljati različno
vsebino – s skupnim ciljem, pa vendar s prilagojeno
vsebino, ki je za kanal najbolj učinkovita. Če
denimo delaš podcaste, imajo ti drug namen kot
tvoj e-novičnik. Vsebina je prilagojena kanalu in
občinstvu, ki ga s kanalom dosegaš.
Ste navdušeni nad podcasti?
Vsekakor. To je trenutno po mojem mnenju izvrstna
priložnost, ki pa še ni dovolj izrabljena.
Torej nič več video?
Vsi so se vkrcali na ta videovlak. Sam sem bolj
zagovornik avdiovlaka, saj je avdio najbolj intimen
medij, kar ga imamo. In še omogoča ti, da delaš več
stvari hkrati: voziš avto ali telovadiš ali opravljaš
domača opravila in obenem poslušaš. Število
podcastov narašča, a menim, da smo šele popraskali
po površju. Toliko vsebinskih vrzeli je še, ki jih
lahko pokrije ta ali oni novi podcast. Ker so vsi zelo
fokusirani na video, je avdio odlična priložnost za
gradnjo lastnega novega kanala, saj tam nimaš toliko
konkurence.
Omenili ste vsebinsko vrzel – jih je res mogoče še
najti v svetu, ki je tako informacijsko natlačen in
kaotičen?
Vedno so in vedno bodo vrzeli. Vedno prihajajo nova
področja, kjer lahko proizvedemo nove vsebine – ker
moramo poslušati svoje ciljno občinstvo. In to ima
vedno nova vprašanja, nove boleče točke, izzive,
na katere lahko s svojimi vsebinami odgovorimo.
Prihajajo nove tehnologije, ki nam ponujajo nove
vrzeli, vedno lahko povemo isto zgodbo na drugačen
način, prek drugega kanala … Mimogrede, ko so pred
stoletji začeli izhajati prvi časopisi, so ljudje rekli,
da bo kmalu prav vse napisano. Vse, kar naj bi bilo
že napisano, je že bilo! A vendar stoletja kasneje še
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vedno pišemo in beremo. Še vedno so nove zgodbe
in nove vsebine, ki jih lahko ponudimo občinstvu.
Sploh če pogledamo segment B2B in preverimo
na platformah za podcaste, bomo videli, da je še
ogromno vsebine, ki še ni bila pokrita.
Kaj pa interno komuniciranje?
Organizacije se morajo, preden se lotijo eksternega
vsebinskega marketinga, vedno najprej ukvarjati z
internim. Don Shultz pravi, da si mora vsak, ki se želi
lotiti kakršnegakoli marketinga v zunanji javnosti,
najprej urediti »hišo«, saj so zaposleni najboljši
marketingarji blagovne znamke. Oziroma bi morali
biti.
Ambasadorji.
Natanko tako. Prvi projekti, ki jih je ustvarila moja
medijska hiša, so bili po večini vsebine in kanali za
interno komunikacijo. Žal ugotavljam, da je tega
še vedno premalo in da organizacije še vedno ne
razumejo dejstva, da je interna javnost lahko tvoj
najmočnejši komunikator. Obstaja toliko intranetov,
ki pa ne služijo svojemu namenu, kjer je sama
komunikacija na kanalu slaba, izredno korporativna
in strogo enosmerna. Žal se porabi mnogo več
časa in sredstev za eksterno komunikacijo, pa bi se
marsikatera zagata rešila, če bi se bolj kakovostno
posvetili interni komunikaciji.
Katere so najpogostejše napake, ki se nam lahko
zgodijo v vsebinski komunikaciji?
»Vsebinci« pogosto pozabljajo, da morajo svoje
projekte stalno prodajati znotraj svojih organizacij,
četudi projekti prinašajo rezultate. Projekti
vsebinskega marketinga svojega konca namreč
povečini ne doživijo, ker ni rezultatov, temveč zato,
ker jih nekdo znotraj organizacije pač ne razume.
Zato moramo o projektih stalno izobraževati interne
deležnike, tiste, ki sprejemajo odločitve in imajo roko
nad budžetom, seveda.
Druga napaka, ki je pogosta, je, da se po vsebini ne
razlikujemo od drugih. Da ustvarjamo nekaj, kar ni nič
posebnega v primerjavi s konkurenco, nič novega na
trgu … Ne najdemo torej vsebinske vrzeli.
Še ena – konsistentnost. Večina programov
vsebinskega marketinga je še vedno vodena kot
kampanja. Kot projekt. Naredijo odlično vsebinsko
platformo, izpeljejo projekt, dosežejo rezultate in se
lotijo nečesa drugega, novega. Zakaj?
Uspeh torej zahteva čas. Ne gre za povečanje
prodaje jogurta z enega dneva na drugega in potem
je konec, ampak za izoblikovanje občinstva, ki bo
stalno kupovalo tvoj jogurt.
Programu vsebinskega marketinga moramo
dati najmanj 18 mesecev, da zgradimo približno
relevantno ciljno občinstvo, ki mu nato lahko
ponujamo njim prilagojene vsebine. Na tak način
potem zgradimo dovolj veliko občinstvo, ki mu lahko

Žal ugotavljam, da organizacije
še vedno ne razumejo dejstva,
da je interna javnost lahko tvoj
najmočnejši komunikator.
ponudimo vse bolj kompleksne vsebine … Takrat je
potem čas za jogurt. Ne prej.
Že prej ste dejali, da je treba za relevantno in
uspešno komuniciranje vključevati vsa področja
komuniciranja oziroma celo podjetje.
Velikokrat je ekipa, ki je odgovorna za vsebine,
zaprta nekje stran od vsega preostalega, v
posebnem silosu, brez konkretnega stika z drugimi
deli organizacije. To tako ne deluje, vsa področja
komuniciranja, od tržnega do korporativnega,
morajo biti povezana in med seboj sodelovati. Če
potem ustvariš strategijo vsebinskega marketinga,

bo ta s svojimi vsebinami podpirala preostala
področja, po drugi strani pa boš druga področja
tudi sam potreboval – morda boš oglaševal vsebine,
morda boš vključil medije, druge javnosti, interno
javnost, kot smo prej dejali … In če ta področja tesno
sodelujejo, bodo tudi govorila isti jezik, k čemur
mora organizacija stremeti.
Je možno vsebinski marketing izvajati z malo
oziroma nič sredstev?
Seveda. Če denimo pogledava še en naš primer – našo
svetovno konferenco o vsebinskem marketingu. Ko je
nastala ideja zanjo, nismo imeli praktično nobenega
denarja, imeli smo samo skupino zanesenjakov, ki je
želela ustvarjati. Nato pa smo s stalno gradnjo vsebin,
našega ciljnega občinstva in tako dalje postavili eno
najbolj prepoznavnih konferenc. Inovacije izvirajo iz
omejitev. Ko se programa vsebinskega marketinga
loti organizacija, ki ima večji budžet, se lahko kaj hitro
zgodi, da niso izvirni ali inovativni. Ker imajo dovolj
sredstev, jih začnejo zapravljati za včasih tudi neumne
stvari. Veliko dobrih primerov na naši konferenci izvira
iz majhnih podjetij, ki so presežke ustvarila, ker so z
majhnimi sredstvi razmišljala kreativno in drugače.
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5 vprašanj za odločanje o možnih rešitvah
Kaj?
Kdo?
Kje?
Zakaj?
Kako?

Vprašanja, ki vodijo
družbene spremembe
Vsi kdaj dobimo idejo, za katero verjamemo, da bi lahko z njo izboljšali,
morda celo spremenili svet. Strastno se lotimo priprave projekta,
programa, intervencije ali kampanje, ki naj bi pripeljala do njene
uresničitve. Predstavljamo si, kako bomo pomagali ljudem in prispevali
k boljši družbi. Kot raziskovalka in aktivistka lahko rečem, da ti to
lahko da največji občutek zadovoljstva. Vendar je od ideje do uspešne
realizacije dolga pot, ki zahteva več kot zagnanost in dobro namero.
Asist. Sinja Čož,
mlada raziskovalka, Center za socialno psihologijo, Fakulteta za družbene vede, UL
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O

bravnavanje in reševanje
družbenih problemov je
zahteven in dolgotrajen
proces, ki vključuje veliko
korakov. Odločitve, ki jih v
tem procesu sprejemamo,
morajo biti informirane, torej
utemeljene na znanju in ne zgolj na
naši intuiciji.
Znanje pridobivamo s sprotnim
raziskovanjem družbenega
problema, tako na ravni
posameznika kot družbenih struktur.
Preden začnemo problem reševati,
se potrudimo, da bomo čim bolje
razumeli njegovo pojavnost in
dinamiko, hkrati pa identificirali
akterje, ki lahko najbolj vplivajo na
doseganje sprememb v družbi (to
so recimo novinarji, blogarji, verski
voditelji, zaposlovalci).
Ko stopimo na pot doseganja
družbenih sprememb, nam lahko
pet vprašanj pomembno pomaga
voditi naš proces odločanja pri
oblikovanju možnih rešitev. To so
znani: kaj, kdo, kje, zakaj in kako.

• Kakšno spremembo želimo doseči?
• Postavimo jasne in obvladljive cilje.

• Pri kom želimo doseči želeno spremembo?
• Določimo ciljne skupine.

• Kje so ciljne skupine v razmerju do želene spremembe?
• Poslušamo ljudi, da ugotovimo, kaj vpliva na njihovo
ravnanje, kako mislijo in doživljajo obravnavani
problem.

• Kateri dejavniki vplivajo na pozicijo ciljne skupine v
razmerju do želene spremembe?
• Pregledamo širše okolje, denimo družbene strukture in
politike, ki sooblikujejo problem.
• Kako lahko ljudi iz ciljne skupine premaknemo v smeri
želene spremembe?
• Izberemo tak pristop do ciljnih skupin, da bomo lahko
dosegli spremembo (na ravni posameznika, institucij ali
zakonodajalcev).

Pomemben je obvladljiv cilj
Najprej moramo vedeti, kaj želimo
doseči. Kaj je tisto, s čimer bi
želeli družbo obogatiti ali v njej
spremeniti? Pri tem si lahko
dovolimo postaviti širšo vizijo, na
primer izboljševanje prometne
varnosti ali doseganje bolj
zdravega načina življenja, vendar
moramo nato določiti natančne in
predvsem obvladljive cilje, ki bodo
vodili naše nadaljnje odločitve pri
oblikovanju pristopov za doseganje
družbenih sprememb.
K reševanju vsakega družbenega
problema lahko pristopimo na
različne načine. Pri izboljševanju
prometne varnosti lahko
spodbujamo ljudi, da si pripnejo
varnostni pas, za doseganje
tega cilja je lahko dovolj dobra
in učinkovita komunikacijska
kampanja. Enak pristop je
lahko manj učinkovit, ko želimo
zmanjševati pogostost vožnje
pod vplivom alkohola, saj se pri
tem dotikamo več kot enega
družbenega problema.

Poslušamo različne skupine ljudi
Velikokrat se nam zdi, da bomo
dosegli družbeno spremembo, če
bomo z enim jasnim, nedvoumnim
sporočilom nagovorili celotno
prebivalstvo. Tak pristop je lahko
učinkovit pri postavitvi družbenega
problema na javno agendo ali v
razmišljanje ljudi, vendar največkrat
ne vodi v dejansko družbeno
spremembo.
Razlog je v tem, da prebivalstvo
ni homogena skupina ljudi. Ravno
nasprotno, sestavlja ga mnogo
raznolikih oseb, ki v družbi
zasedajo več vlog in položajev.
Zato imajo do družbenega
problema svojstven odnos.
Naša naloga je, da populacijo
razdelimo na manjše in specifične
ciljne skupine, ki imajo določen
odnos do družbenega problema,
ki ga rešujemo. S temi ključnimi
ciljnimi skupinami nato začnemo
dialog, ki bo vodil do oblikovanja
rešitve za konkreten družbeni
problem.
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Dejavniki, ki lahko
sooblikujejo družbeni
problem

GLOBALNI FIZIČNI, EKONOMSKI IN
DRUŽBENI TRENDI TER KONTEKST
NACIONALNI SOCIOEKONOMSKI,
KULTURNI IN OKOLJSKI KONTEKST
PROSTI ČAS, DELOVNI POGOJI,
PRILOŽNOSTI

3 ravni odločevalnih pristopov
MAKRO
• na ravni vlade: zakonodajalci,
odločevalci, oblikovalci politik …

MEZO
VKLJUČENOST V SKUPNOST IN DRUŽBO

• Na ravni institucij: šole, mediji,
zdravstvene ustanove …

OSEBNI ŽIVLJENJSKI STIL

MIKRO
• Na individualni ravni: državljani,
občani, mladi …

BIOFIZIČNE LASTNOSTI,
GENETIKA

Asist. Sinja Čož

To pomeni, da se poslovimo od
ideje »vsevednega« strokovnjaka,
ki ima vedno prav in govori ljudem,
kaj morajo početi, ampak raje
poslušamo ljudi in se od njih učimo.
Ugotoviti moramo, kako različne
skupine ljudi družbeni problem
doživljajo in ga osmišljajo v svojem
vsakdanjem življenju.
Velikokrat gre za to, da se nam
ravno v vsakdanjem življenju ljudi
problem razkrije, vendar nastaja
nekje drugje, največkrat v širšem
družbenem okolju, na strukturni
ravni.
Raziščemo širše okolje
Za doseganje vsakršne
trajnostne družbene spremembe
moramo proučiti dejavnike, ki
družbeni problem sooblikujejo
– ga spodbujajo, ohranjajo
ali zmanjšujejo. Identificirati
moramo tiste dejavnike, ki imajo
sposobnost, da problem pomagajo
reševati, in jih nato z našim
delovanjem poskusimo okrepiti.
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To storimo tako, da svoje
raziskovanje družbenega problema
razširimo na raven skupnosti in še
širše, na raven družbenih struktur
in politik. Do obisti moramo
razumeti tudi vlogo drugih
pomembnih igralcev, ki vplivajo na
izbrani družbeni problem, in tudi
njih vključiti v proces njegovega
reševanja.
Izberemo najprimernejši pristop
Ko pridemo do celostnega
razumevanja družbenega
problema, tako z gledišča
posameznika kot njegovega širšega
okolja, torej poznamo vse akterje,
ki družbeni problem sooblikujejo,
lahko začnemo oblikovati odločilne
pristope, ki bodo vodili v dejansko
družbeno spremembo. Pristopimo
lahko na treh ključnih ravneh – na
mikro-, mezo-, makroravni.
Na mikroravni, tj. individualni
ravni, spodbujamo spremembo pri
ljudeh. Izobražujemo o družbeni
problematiki, jih spodbujamo, naj
se vedejo na določen način, na

primer se več gibljejo in bolj zdravo
prehranjujejo, nosijo čelado pri
vožnji s kolesom in podobno.
Na mezoravni, tj. vmesni ravni, se
obračamo na različne družbene
institucije. S tem spodbujamo, da
se začne družba spreminjati na
institucionalni ravni, in omogočamo,
da se ustvari podporno okolje za
reševanje družbenega problema.
Kot primer vzemimo eno izmed
strategij za preprečevanje
samomorov, in sicer oblikovanje
kodeksa za odgovornejše medijsko
poročanje o samomorih, kar je
pomembno vplivalo na znižanje
stopnje samomorov v Sloveniji.
Posredujemo lahko tudi na
makroravni, tj. na zakonski ravni,
ter vplivamo na zakonodajalce
in snovalce politik. S tem prav
tako pristopamo k reševanju
problema na strukturni ravni, z
oblikovanjem zakonov in politik,
ki bodo pomembno spodbujali
oziroma podpirali želeno družbeno
spremembo. Primera takšnega

Poslovimo se od
ideje vsevednega
strokovnjaka, ki ima
vedno prav.
pristopa sta prepoved oglaševanja
tobaka za zmanjševanje kajenja
in subvencioniranje kontracepcije
za ženske za zmanjševanje števila
nezaželenih nosečnosti.
Ko torej želimo doseči družbeno
spremembo, moramo vseskozi
misliti na to, kako so te tri ravni
med seboj prepletene in kako
vplivajo druga na drugo. Če
posredujemo na eni, lahko to
ključno spodbudi pozitivne
spremembe tudi na drugih ravneh.
Predstavljajmo si, da želimo
ljudi spodbuditi, naj se v šolo ali
službo vozijo s kolesom in ne z
avtom. Večja verjetnost, da bodo

to storili, je, če bo poskrbljeno
za dobro infrastrukturo, ki bo to
vedenje podpirala, torej za varne
in urejene kolesarske poti do šol
in delovnih mest (makroraven),
če bodo urejeni prostori za
zaklepanje koles v šoli ali delovnem
mestu (mezoraven), šele nato bo
delovalo tudi spodbujanje ljudi na
individualni ravni (mikroraven).
Zavedati se moramo, da lahko
spremembe na posamezni ravni,
še posebej, če so nepremišljene,
vodijo tudi v negativne posledice
na drugih ravneh, ki zavirajo
družbeno spremembo ali pa
nevede celo povečujejo družbeni
problem ali prispevajo k nastanku
novega problema.

zato delovati tako, da želene na
dolgi rok povečujemo, možnost
nastanka neželenih posledic pa
zmanjšujemo.

Temu se lahko izognemo, če pri
oblikovanju strategij za doseganje
družbenih sprememb delujemo
analitično ter, še pomembneje,
pravično in etično.

Priporočena literatura:
• Kamin, Tanja. 2016. Socialnomarketinški
pristop k doseganju in vzdrževanju vedenjskih
sprememb. V Kokole, D., Peloza, J., in Vitez L.
(ur.), Mladinsko delo in zdrav življenjski slog:
zaključna publikacija: 1. del (str. 191–207). Ljubljana: Brez izgovora Slovenija.
• Hastings, Gerard & Domegan, Christine.
2014. Social marketing: from tunes to symphonies – Second edition. New York: Routledge.
• French, Jeff & Gordon, Ross. 2015. Strategic
social marketing. London: SAGE.

Vedno moramo misliti na želene
in tudi morebitne neželene
posledice svojega delovanja in

Delovati moramo sistemsko in
odpirati dialog z vsemi akterji, ki
so vključeni v reševanje družbene
problematike z namenom
doseganja družbenih sprememb.
V celotnem procesu je ključno, da
komuniciramo z vsemi vključenimi,
jih sprašujemo in poslušamo, saj
bomo le tako razumeli njihov
položaj v razmerju do družbenega
problema in našli način, kako
lahko s tem znanjem pomagamo
dosegati družbeno spremembo.
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Skeptični športni
sektor smo morali
prepričati, da
strahovi in skrbi
žensk niso nekaj
trapastega

svoj strah pred mnenjem drugih in so postale aktivne na
način, ki jim ustreza.
Prikazali smo običajne ženske, ki jih med telesno
aktivnostjo ni skrbelo, kako so videti, ali če so v aktivnosti
sploh dobre. S tem, ko smo v javnosti razširjali neobdelane
vsakdanje zgodbe, smo želeli normalizirati telesno
dejavnost, da bi ženske iz najrazličnejših okolij začutile, da
se lahko pridružijo tudi one.
Poleg tega smo hoteli, da sektor športa in telesne
dejavnosti ženske začne jemati bolj resno, da bi v tem
sektorju razumeli, kaj bi ženske rade pridobile z aktivnostjo,
in jih nehali potiskati po standardni tekmovalni poti.
Kako ste se lotili priprave kampanje? Katere so bile
ključne faze?
Eno leto smo poglabljali svoje razumevanje problematike
in razvijali kampanjo, potem pa smo jo predstavili v
dveh stopnjah. Prva je bila testna predstavitev v okviru
športnega sektorja. Sledilo je veliko srečanj na štiri oči z
vplivneži, zagovorniki, radijci in televizijci ter novinarji iz
našega sektorja – in širše. Hoteli smo, da kampanja doseže
ženske, ki sicer ne bi nikoli slišale za naše delo – morali smo
priti v Cosmopolitan in Marie Claire, ne na športne strani.

Kate Dale je strateška
komunikatorka, ki ima bogate
izkušnje s kampanjami na
področju vedenjskih sprememb.
Začela je kot novinarka, potem
pa se razvila v strokovnjakinjo za
kampanje in digitalne vsebine.
Trenutno je na čelu večkrat
nagrajene prebojne kampanje
This Girl Can (To dekle zmore)
v okviru organizacije Sport
England, s katero želijo čim več
žensk spodbuditi k večji telesni
aktivnosti.

Kakšen izziv ste videli v kampanji This Girl Can?
Zavedali smo se, da pri telesni aktivnosti obstaja razhajanje
med spoloma, a ko smo se temu hoteli posvetiti, smo
morali svoje poglede postaviti na precejšnjo preizkušnjo.
Leta pred tem smo pripravljali številne dejavnosti,
usmerjene na potrebe, za katere so ženske same trdile,
da jih imajo – a se vseeno niso odzivale. Mislim, da je bilo
ključno za uspeh, da smo opustili svoje predpostavke in
ženskam zares prisluhnili. Razkrile so nam svoje čustvene
zavore – strah pred mnenjem drugih, ki jih je oviral, denimo
– in to smo uporabili kot izhodišče za kampanjo.

Urška Fišter,
Center nevladnih organizacij Slovenije

Kakšna je bila ideja kampanje?
V ospredje smo želeli postaviti ženske, ki so premagale
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Seveda smo upravni odbor in vladno službo morali
prepričati, naj nam dovolita financirati marketinško
kampanjo – in prepričevati smo jih morali vsa ta leta.
Gre za javna sredstva, zato moramo dokazati, da gre
za donosnejšo naložbo, kot, recimo, če bi gradili športni
center. Poleg tega smo morali skeptični športni sektor
prepričati, naj strahove in skrbi žensk jemlje resno, ne pa jih
preprosto zavrne kot nekaj trapastega.
Kdo je bila vaša publika?
Ženske in dekleta, starejša od 14 let, ki niso aktivne
oziroma se ne ukvarjajo s športom ali pa se z njim ukvarjajo
neredno.

V tem obdobju smo tudi krepili svoje kanale v družbenih
medijih, pri čemer smo se z orodji za spremljanje trudili
najti ženske, ki so si prizadevale, da bi postale aktivne, a
jim ni najbolje uspevalo. Spodbujali smo jih in se vživljali
v njihov položaj, nikoli pa jih nismo oštevali. Kampanja
This Girl Can nikoli ne obsoja, zastrašuje, nerga ali ošteva
– razumemo namreč, kako težko je postati aktiven, ko se
vmeša življenje.
Glavno predstavitev pa smo imeli, ko je bil naš prvi
televizijski oglas predvajan med Coronation Streetom,
ki je ena najbolj priljubljenih žajfnic v Veliki Britaniji. Vse
preostalo je zgodovina, tako nekako.
Kašen je bil odziv oziroma rezultat?
Neverjeten – ljudje niso bili vajeni po televiziji gledati
običajnih, naravnih žensk in to jim je bilo zelo všeč. Ženske
so bile navdušene, ko so gledale same sebe. Dokazali
pa smo tudi, da ne potrebujemo photoshopa, da smo
sprejemljivi. Tako smo 2,8 milijona žensk spodbudili k
večji aktivnosti, poleg tega pa smo opazili vpliv oglasa na
številne druge marketinške akcije v športnem sektorju in
zunaj njega.

Nekaj dosežkov
v številkah

2,8

Do kakšnih spoznanj ste prišli po izvedbi prve faze
kampanje?
Treba si je vzeti čas za razumevanje svojega ciljnega
občinstva in ovir, ki tem posameznikom preprečujejo, da
bi spremenili svoje vedenje. Brez obsodb ali oštevanja.
Pojasniti svojim obstoječim deležnikom, zakaj boš morda
počel nekaj drugačnega in da oni niso ciljno občinstvo,
zato naj jih ne skrbi, če akcije ne bodo razumeli – ni
namenjena njim. Poiskati nove deležnike, ki so bolj
povezani s publiko, na katero bi radi vplivali. In svojo
publiko vključiti v kampanjo, ki jo želiš oblikovati – ena
najboljših stvari, ki smo jih naredili, je bil razvoj aplikacije, ki
je ženskam omogočila, da ustvarijo svoj oglas This Girl Can.
Tako so dobesedno postale del oglasa.
Izpeljali ste še drugo in tretjo fazo kampanje. Kako sta se
razlikovali od prve?
Zdaj je kampanja v tretji fazi – kreativno je vsaka malo
drugačna. Drugo smo predstavili na vrhuncu kampanje
#jaztudi in tik zatem, ko je Trump prisegel kot predsednik.
Ženske po vsem svetu so protestirale, zato je bil to
pretežno poziv k boju – pokazali smo, kaj se zgodi, ko
ženske stopijo skupaj. Naša tretja faza – Fit Got Real – pa je
bila predvsem posvečena vključevanju telesne dejavnosti v
vsakodnevno življenje. Ne potrebujemo članstva v fitnesu
in dragih športnih pajkic – samo gibati se je treba.
Najpomembnejši je naslednji nauk: ko smo predstavili
kampanjo, smo govorili, da bi ženske radi osvobodili
strahu pred mnenjem drugih. Zdaj se zavedamo, da strah
ni nujno nekaj, česar se znebimo, prej gre za to, da ga
obvladamo. Zato je bil tretji film posvečen nekaterim
nerodnim trenutkom, ki so del spravljanja k telesni
aktivnosti. Preoblačenje pod brisačo na plaži, preden greš
plavat. Udarjanje kolesa ob steno, ko ga neseš po ozkem
stopnišču. Plesanje po dnevni sobi in znojenje – ni niti
elegantno niti lepo, je pa dobro.
Z marketinško kampanjo ni enostavno ustvariti močne
skupnosti zagovornikov. Kako vam je to uspelo?
Z dobrim vpogledom, ki nam je pomagal ustvariti nekaj,
o čemer so se ženske želele pogovarjati – ob podpori
družbenih medijev. Imeli smo posebnega člana ekipe, ki
je spremljal vse naše kanale in odgovarjal ženskam – s
pomočjo orodij za spremljanje objav –, tako da nismo mi
govorili ženskam, temveč smo se z njimi pogovarjali. Precej
marketinga po omrežjih je lahko tudi nadležnega – tega
nismo počeli.

milijona žensk
je zaradi kampanje postalo
bolj dejavnih v športu.

Spletni filmi This Girl Can imajo čez
milijonov
ogledov.
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Slovenski komunikatorji
7. novembra združili moči
Prvi PRo bono dan v organizaciji IABC Slovenija, namenjen
brezplačnemu svetovanju s področja odnosov z javnostmi in
strateškega načrtovanja komuniciranja, je povezal 54 komunikatorjev,
ki so z nasveti pomagali 52 nevladnim organizacijam.
IABC Slovenija

I

zjemen odziv potrjuje, da so slovenski
komunikatorji pripravljeni deliti svoje znanje,
nevladne organizacije pa se zavedajo, da so odlične
komunikacijske veščine eden od temeljev za
uspešno delo.

Kako poskrbite za dolgoročno vključenost ciljnega
občinstva?
Vsebine morajo biti sveže, odzivati se moraš na to, kar
ljudje počnejo. Jih vključevati v kampanjo in jim pomagati,
da drug drugega podpirajo – med našimi objavami, ki so se
najbolj izkazale, je mnogo takšnih, v katerih člani skupnosti
drug drugega prosijo za nasvet.

Kot feministka sem vsekakor uživala v širitvi opredelitve,
kaj pomeni biti ženska, in spopadanju s stereotipi glede
tega, kakšne naj bi bile videti. Tudi pri moji telesni
samopodobi mi je to pomagalo. In me spodbudilo,
da sem naredila kaj, česar sicer ne bi. V triatlonu ne
tekmujem, ker sem se nehala obremenjevati, da sem
počasna – samo grem in uživam.

Kakšno vlogo v športnem oglaševanju igra
stereotipizacija spolov? Mislite, da ste kot feministka
lažje zasnovali to kampanjo in ji zagotovili takšen
uspeh?
Vsekakor – glede seksističnega oglaševanja sem se
prvič pritoževala, ko sem še hodila v šolo, zato je pravi
privilegij, da lahko 30 let pozneje glede tega kaj ukrenem.
V petih letih, odkar smo predstavili kampanjo, se je
precej spremenilo – a ne dovolj. Še vedno vidimo, da se
telesna aktivnost prodaja kot nekaj, kar vam pomaga
oblikovati popolno telo za na plažo; za oblikovanje tako
imenovanega popolnega telesa se še vedno uporablja
photoshop in zasramovanje telesa je še vedno prisotno.
Vendar se situacija izboljšuje – Nike London ima v
trgovinah konkretnejše lutke, opazili smo celo, da se
znamke dietne prehrane izogibajo omembi izgube teže in
se bolj osredotočajo na prizadevanja, da bi bili bolj zdravi
in srečnejši.

Mislim, da je pomagalo tudi dejstvo, da nisem športen
tip – z našo ciljno publiko sem imela več skupnega kot z
marsikaterim od svojih sodelavcev.

Kot je povedala predsednica IABC Slovenije mag. Nina
Tomažin Bolcar, je to bil tudi eden od razlogov, zakaj so
se odločili organizirati dogodek. »Nevladne organizacije
s svojim delom prispevajo k razvoju številnih področij
in tako ustvarjajo nove možnosti, a se pri svojem delu
zaradi kadrovske in finančne podhranjenosti pogosto
srečujejo z izzivi. Pri premagovanju teh izzivov jim lahko
pomagajo strokovnjaki z drugih področij, tudi s področja
komuniciranja,« je dodala.

Čemu pa se posvečate zdaj? Kakšne načrte imate za
prihodnost? Nam lahko zaupate kaj zanimivega, česar se
veselite?
Končujemo načrte za praznovanje pete obletnice v januarju
in se dogovarjamo o podrobnostih za nekaj vznemirljivih
partnerstev z drugimi znamkami. Pristop te kampanje zdaj
tudi uporabljamo za druge ciljne publike.

Da je strokovna pomoč dobrodošla, potrjuje zelo
pozitiven odziv nevladnega sektorja. »Za našo
organizacijo je bil posvet res zelo potreben. Na njem smo
dobili potrditev glede tega, kaj nam pri komuniciranju še
manjka, in seveda tudi nekaj napotkov za nadaljnje delo.
Upamo, da boste podoben dogodek še organizirali,« so
zapisali v Zavodu KNOF iz Krškega.

Septembra smo predstavili čisto novo kampanjo We Are
Undefeatable, s katero želimo ljudem z dolgotrajnimi
boleznimi pomagati, da ugotovijo, kako biti telesno dejavni
na načine, ki jim ustrezajo.

Podobno ocenjujejo tudi v Skupini za samopomoč Kranj,
kjer so v odzivu zapisali, da jim je svetovalka dala veliko
koristnih nasvetov, in pripomnili: »Za nas, začetnike, so
takšne naveze in informacije neprecenljive, brez vaše
pomoči bi težko prišli v stik z njimi, zato vam res hvala.«

1,6

milijona žensk
se je prvič začelo ukvarjati
s telesno aktivnostjo.
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Spletna
skupnost

Spletna stran kampanje: www.thisgirlcan.co.uk

800.000

54 52
ZA

komunikatorjev

nevladnih organizacij

Projekt, ki so ga izvedli s podporo Slovenskega društva
za odnose z javnostmi (PRSS) in Centra za informiranje,
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), je bil
dobro sprejet tudi med komunikatorji.
»Pro bono dan je eden tistih pozitivnih dogodkov, pri
katerem je zadovoljstvo obojestransko. Še posebno, ko
ugotoviš, da na drugi strani že skoraj vse vedo, potrebujejo
le še kakšno idejo več, nekaj spodbude in pravo motivacijo,
da speljejo aktivnosti,« je svojo izkušnjo povzela
komunikatorka mag. Nataša Crnkovič.
Svetovanja so sicer potekala v obliki individualnih srečanj,
na katerih so komunikatorji in predstavniki nevladnih
organizacij iskali rešitve za najrazličnejše komunikacijske
izzive, kot so izboljšanje internega komuniciranja,
povečevanje članstva, sodelovanje z gospodarstvom,
digitalno komuniciranje, odnosi s političnimi odločevalci
in drugi. Po srečanju so komunikatorji pripravili tudi
povzetek priporočil v pisni obliki, ki bo v pomoč nevladnim
organizacijam pri njihovem nadaljnjem delu.

Pri svetovanju Društvu onkoloških bolnikov
je združilo moči več strokovnjakov za odnose
z javnostmi v zdravstvu

žensk, ki se med sabo
spodbujajo in podpirajo.
Komunikatorji so na prvem Pro bono dnevu
brezplačno delili svoje znanje.
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Skupaj k učinkoviti kulturi inoviranja

goinnovate 2018:
Sodelovali
so zaposleni Gorenja iz

Projekt goinnovate 2018 je bil na 22. SKOJ nagrajen s prizmo v
kategoriji A, torej za najboljši program internega komuniciranja.
Izvedli so ga lansko pomlad v Skupini Gorenje. Zakaj so ga
zasnovali, kako je potekal in kako so ovrednotili rezultate,
preberite v prispevku avtoric komunikacijske strategije.
Uršula Menih Dokl, direktorica korporacijske identitete in komuniciranja v Skupini Gorenje
Anja Rejc, vodja zasnove in izvedbe komunikacijske strategije ter priprave vsebin projekta goinnovate 2018

V

laganje v raziskave in
razvoj novih izdelkov,
odprto inoviranje, »design
thinking«, agilnost so
ključna načela in načini
dela, ki usmerjajo procese
razvoja storitev in aparatov v
Skupini Gorenje, ter ključ za
zagotavljanje konkurenčnosti
in uresničevanje inovacijske
strategije.
Gorenje ima zelo razvit pristop
k inoviranju, ki temelji na
sodelovanju s slovenskimi in
mednarodnimi izobraževalnimi
ter raziskovalnimi ustanovami. A
osnovna analiza internega okolja v
začetku leta 2018 je pokazala, da
nimamo projekta, ki bi spodbujal
interno meddisciplinarno kulturo
inoviranja med vsemi profili
zaposlenih, na vseh ravneh in
v vseh službah. Da bi ustvarili
pogoje za čimbolj učinkovito
izvajanje strategije, smo zastavili
pilotni projekt goinnovate in
interno komunikacijsko strategijo.

18 držav.
Cilji projekta so bili spodbuditi
razvoj interne kulture inoviranja ter
meddisciplinarno oblikovanje idej in
predlogov inovacij med različnimi
in hkrati geografsko razpršenimi
sodelavci v Skupini Gorenje,
komunicirati in okrepiti poznavanje
ciljev in vrednot inovacijske
strategije Skupine Gorenje (ki
so kreativnost, inovativnost in
podjetnost), raziskati aktualno
mnenje interne javnosti o
stanju razvitosti interne kulture
inovatorstva, hkrati pa seveda ne
zamuditi priložnosti za detektiranje
potencialnih talentov, angažiranih,
inovativno razmišljujočih v skupini.
Ciljne javnosti
Projekt goinnovate se je primarno
osredotočal na mednarodno
bazo zaposlenih strokovnih
profilov, povezanih z razvojem
novih aparatov (vodstvo, vodstva
različnih produktnih kategorij
in blagovnih znamk, oddelki za
raziskave in razvoj, prodaja, tržno
komuniciranje, digitalni marketing,
raziskave trgov, produktno
in industrijsko oblikovanje,
poprodajne storitve …).
Sekundarno pa je nagovarjal
vse zaposlene v Skupini Gorenje
(različni profili in ravni delovnih
mest).
Nagovarjanje t. i. splošne
interne javnosti je strateško
pomembno, saj gre za skupino
potencialno inovativno
razmišljujočih posameznikov, ki
so ključni za oblikovanje interne
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71 %

kulture inoviranja, hkrati pa so
predstavniki končnih uporabnikov.
Vsak lahko prispeva
Namen projekta goinnovate je
bil spodbuditi inovacijski duh
v skupini, širiti zavedanje o
pomenu inovativnosti za razvoj in
rast blagovnih znamk in družbe
ter pridobiti ideje za prebojne
invencije.
Zato smo želeli vse zaposlene
ozavestiti, da lahko k uspešni
in učinkoviti kulturi inoviranja
prispeva vsak ustvarjalen in
razmišljujoč posameznik ali tim v
podjetju.
Ključna sporočila so bila, da
je v Gorenju inovativnost
temeljna vrednota, da v Gorenju
spodbujamo predlaganje idej
za inovativne izdelke in storitve
tudi zunaj okvirov delovnih
procesov in področij ter da želimo
strokovnjake različnih področjih
in iz različnih držav bolj povezati
oziroma okrepiti mreženje
med njimi. Hkrati s tem je bila
dana obljuba, da bodo ideje s
potencialom nagrajene, obenem
pa bodo proučene možnosti za
njihov nadaljnji razvoj.
Implementacija komunikacijskega
programa
Projekt je zaznamovala vizualno
predstavljena identiteta z izvirnim
logotipom, ki je izražal globalnost,
brezmejnost »digitalnega«,
povezanega širjenja in razvoja
idej ter večini zaposlenih manj

anketiranih
je redno spremljalo
objavljene vsebine.
Pridobili smo

220

inovativnih idej
za izdelke in storitve prihodnosti.

59 %

anketiranih
zdaj bolje razume
inovacijsko strategijo
Gorenja.

63 %

anketiranih
prepoznava več možnosti
za osebni prispevek
k interni kulturi inoviranja.
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poznane teme: kulturo inoviranja
v podjetjih, meddisciplinarno
sodelovanje pri razvoju idej,
transformacijo »starih« podjetij s
sodobnimi praksami spodbujanja
inoviranja med zaposlenimi.
Komunikacijska strategija se
je osredotočila na digitalne
komunikacijske kanale. Razvili
smo več v internem komuniciranju
skupine ne prav pogosto
uporabljanih komunikacijskih
orodij, kot so banner, pop up
banner, teaser banner, digitalna
štoparica ...
V času projekta goinnovate so se
vsi zaposleni v Skupini Gorenje,
naj bo iz Slovenije ali tujine,
lahko registrirali na oblačno
spletno platformo Idea Hunt ter
dajali svoje ideje in komentirali
ideje drugih v okviru skrbno
opredeljenega izziva.

Podporna komunikacijska strategija
je obsegla več faz: zasnovo vizualne
podobe, IT in postavitev intranetne
podstrani, dražilno ali teaser
obdobje, zbiranje idej, zasedanje
žirije, razglasitev zmagovalnih idej
in podelitev diplom zmagovalcem
na internih dogodkih.
Lahko razmišljamo širše (analiza)
Že med projektom je njegova
vodja Anja Rejc spremljala
osnovne kazalnike branosti vsebin
na intranetu in na podlagi teh
podatkov prilagajala nadaljnje
vsebine; če je bil denimo bolj
bran prispevek o dobrih praksah
mednarodnih korporacij, je sledilo
več prispevkov o tej temi.
Rezultati projekta goinnovate so
presegli načrtovane cilje: na spletni
platformi se je registriralo 33,45
odstotka povabljenih, aktivno
je sodelovalo sedemkrat več

sodelavcev, kot smo načrtovali, za kar
16,9 odstotka pa je bilo preseženo
načrtovano število predlaganih idej.
Po izpeljavi komunikacijskega
programa smo z dvema anketama
izmerili in ocenili uspešnost,
zadovoljstvo z organizacijo
in komunikacijo projekta
goinnovate. Izsledki anket so
pokazali, da smo s komunikacijsko
strategijo spodbudili razmišljanje
posameznikov o tovrstnem načinu
meddisciplinarnega razvoja
novih idej, detektirali izjemno
angažirane, kreativne, inovativno
razmišljujoče zaposlene v Gorenju
(iz 18 držav). Prejeli smo veliko
pozitivnih odzivov in zaznali veliko
zanimanje, skorajda potrebo po
tovrstnih internih projektih in
načinih sodelovanja v skupini.
Prav slednje je resnično dalo
neprecenljiv vpogled v izjemen
kapital zaposlenih.

Posluh je
dar, ki ga
nima vsak
Na 22. SKOJ je nagrado
prizma v kategoriji celoviti
komunikacijski programi
prejela akcija S posluhom za
jutri. Za njo stojijo Ljubljanske
mlekarne in agencija Taktik.
Maja Kalan Pongrac, specialistka v korporativnem komuniciranju, Ljubljanske mlekarne
Sanja Grobovšek Šubic, starejša svetovalka, agencija Taktik

V

Ljubljanskih mlekarnah smo
si zastavili nalogo ustvariti
in lansirati blagovno znamko
družbene odgovornosti,
ki bo omogočala prenos
družbeno odgovornih
aktivnosti na vse blagovne znamke
izdelkov, hkrati pa na dolgi rok med
ciljnimi javnostmi krepila zavedanje
o prizadevanjih Ljubljanskih
mlekarn za trajnostno naravnano in
gospodarno delovanje, ki je prijazno
do družbe in okolja ter obenem vodi
k dolgoročnemu uspehu podjetja.
Da je družbena odgovornost
že leta integralni del delovanja
Ljubljanskih mlekarn, so sami
zase pričali dotedanji dosežki, saj
smo bile Ljubljanske mlekarne
že v preteklosti na tem področju
nemalokrat prvo podjetje v
živilskopredelovalni panogi, ki je
v svoje delovanje vneslo nove,
odmevne družbeno odgovorne
prakse in s tem postavljalo zgled
vsem preostalim deležnikom.
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Temelji, na katerih smo gradili
novo blagovno znamko, so zato
sloneli na dolgoletni tradiciji
družbeno odgovornega ravnanja
do zaposlenih, okolja, družbe in
zagotavljanja vrhunske kakovosti
izdelkov. Naš izziv pa je postal
nekoliko zahtevnejši ob sprejemu
odločitve, da naj bo nova blagovna
znamka družbene odgovornosti
lansirana v neposredni povezavi z
blagovno znamko Mu.
Rešitev, ki dobro zveni
Posluh je dar, ki ga nima vsak.
V tem duhu je vzniknila nova
blagovna znamka družbene
odgovornosti Ljubljanskih mlekarn
S posluhom za jutri. Strateško
smo jo zasnovali v dveh stebrih: S
posluhom za naravo, kamor smo
umestili družbeno odgovorno
ravnanje na področju okolja in
kakovosti izdelkov in S posluhom
za ljudi, ki je pokrival področji
zaposlenih in družbe.

Ciljne javnosti
Komunikacijska kampanja
je bila primarno usmerjena
na pet ciljnih javnosti:
na zaposlene kot prve
ambasadorje podjetja, na
ozaveščene potrošnike,
ki jih skrbi za prihodnje
generacije ter jim ni vseeno,
kakšno hrano kupujejo in
uživajo, na pridelovalce
konvencionalnega in
ekološkega mleka v Sloveniji
ter stanovske organizacije,
ki jih podpirajo, in ne
nazadnje na medije v vlogi
razširjevalcev sporočil.

Strategija in izvedba v pravem tonu
Glede na razhajanje med
dodeljenimi sredstvi in
zastavljenimi cilji smo morali
biti pri izboru komunikacijskih
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S POSLUHOM ZA JUTRI
V ŠTEVILKAH
kanalov precej izvirni, hkrati
pa smo razmišljali tudi skozi
identiteto blagovne znamke Mu.
Ta izraža igrivost, pristnost in
zvok narave. Da bi uglasbili svoje
sporočilo, ki se sklicuje na posluh,
smo se odločili za sodelovanje s
Perpetuum Jazzile in tako prišli
do osrednjega komunikacijskega
sredstva, priredbo pesmi Anje

31

pozitivnih oz. nevtralnih
objav v medijih

1.193.042 73.397
izmerjeni povprečni doseg

Rupel Lep je dan. V naravi,
pod veličastnimi vrbami na
Plečnikovem nabrežju v Ljubljani,
smo posneli znamčeni videospot
z elementi muzikala.
S ciljem, da sledimo konceptu
posluha, smo izbrali tudi
preostale komunikacijske kanale.
Komunikacijske aktivnosti

Katerim ključnim sporočilom so prisluhnile ciljne javnosti?
Pri zaposlenih smo primarni fokus usmerili na informiranje o novi
blagovni znamki družbene odgovornosti in njenih stebrih, pri
pridelovalcih mleka, stanovskih organizacijah in medijih smo se
osredotočili predvsem na komuniciranje podpisa zaveze S posluhom
za jutri med Ljubljanskimi mlekarnami in Zvezo društev ekoloških
kmetov Slovenije ter poudarjali nove spodbude za krepitev pridelave
slovenskega ekološkega mleka, za potrošnike pa smo oblikovali serijo
sporočil, ki so v povezavi z blagovno znamko Mu postavljala v ospredje
različne vidike skrbi za okolje v Ljubljanskih mlekarnah:
Perpetuum Jazzile imamo radi Mu, ker ima posluh za naravo!
Ali ste vedeli, da so jogurti Mu pakirani v kartonski embalaži Tetra
Pak, ki pomaga ohranjati okolje? Zato vedno, ko si privoščite Mu,
narava zapoje od veselja!
Ali ste vedeli, da smo se Ljubljanske mlekarne kot prvo
živilskopredelovalno podjetje v Sloveniji vključile v evropski sistem za
okoljsko ravnanje in prejele certifikat EMAS? Zato vedno, ko zaužijete
naše izdelke, narava zapoje od veselja!
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130.943

ogledov videospota Lep je dan na YouTube kanalih
Ljubljanskih mlekarn in Perpetuuma Jazzile

ogledov videospota na Facebook profilu Ljubljanskih
mlekarn in blagovne znamke Mu

na družbenih omrežjih smo
podkrepili z enominutnim
videooglasom in oglaševanjem
s spletnimi pasicami. Pripravili
smo radijski oglas in izbrali
ključne lokacije za oglaševanje v
svetlobnih vitrinah (city lights).
Na prodajnih mestih smo jogurte
Mu opremili z obešankami, police
pa označili s pripadajočimi
poličnimi označevalniki.

spodbudo pridelovalcem za
10 centov zvišujemo nabavno
vrednost odkupa ekološkega
mleka.
Zaposlene smo informirali
prek interne razstave, temo S
posluhom za jutri umestili v
središče v interni reviji Kontakt,
na interni prodajno-marketinški
konferenci pa pripravili
predstavitev koncepta blagovne
znamke za ključne kadre. Pod
okrilje blagovne znamke S
posluhom za jutri smo umestili
nov interni sistem nagrajevanja
sodelavcev in komunikacijo
aktivnosti v okviru promocije
zdravja na delovnem mestu.

Ob zeleni kulisi Botaničnega
vrta smo organizirali novinarsko
konferenco, na kateri smo
Ljubljanske mlekarne z Zvezo
društev ekoloških kmetov
Slovenije podpisale družbeno
odgovorno zavezo S posluhom
za jutri, s katero smo se obvezali,
da bomo do leta 2020 vsako
leto odkupili pet milijonov
litrov slovenskega ekološkega
mleka, kar je le malo manj,
kot ga trenutno uspe pridelati
vsem slovenskim ekološkim
rejcem skupaj. Na novinarski
konferenci pa smo razkrili tudi,
da Ljubljanske mlekarne za

»

V Zvezi društev ekoloških
kmetov Slovenije
pozdravljamo odločitev
Ljubljanskih mlekarn, ki se
bo odražala v precejšnjem
povečanju povpraševanja
po slovenskem ekološkem
mleku. Člane bomo
spodbujali k večji prireji,
da bomo lahko otipljivo
prispevali k zviševanju
samooskrbe z ekološkim
mlekom.

57.805

ogledov spletnega oglasa

52 %

zaposlenih pozna blagovno
znamko S posluhom za jutri.

98 % poznablagovneglavnaznamkestebraS poslkomuniuhomcirzaanjjautri.
da je bila kampanja lansirana s
91 % ve,Perpetuumom
Jazzile.

Kako so zveneli odzivi?
Fokusna skupina pri evalvaciji animatika za nov TV-oglas za
blagovno znamko Mu v letu 2019 je izrazito pohvalila izbor
skladbe Lep je dan. V fokusni skupini so posebej omenili pozitiven
ton besedila in izbor slovenske skladbe za oglaševanje slovenske
blagovne znamke. Starejši v skupini so jo prepoznali, mlajši, ki so
jo slišali prvič, pa navedli, da gre hitro v uho, zato smo Ljubljanske
mlekarne skladbo uporabile tudi pri kasnejših kampanjah za
blagovno znamko Mu.
Pobude za večjo ozaveščenost zaposlenih so se že uresničile
v zamenjavi degustacijskih lončkov in žličk (od plastičnih k
papirnatim), zamenjavi plastičnih nakupovalnih vrečk v diskontni
prodajalni s papirnatimi, decembra 2019 pa smo Ljubljanske
mlekarne postale prvo podjetje v Sloveniji, ki mu je uspelo zvezati
interno zanko za embalažo Tetra Pak. Ostanki embalaže Tetra Pak
se predelajo v robčke, papirnate brisačke in higienski papir, ki jih
nato Ljubljanske mlekarne odkupimo za svojo interno uporabo.
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Marija Marinček, predsednica
Zveze društev ekoloških
kmetov Slovenije, ob podpisu
zaveze S posluhom za jutri
Ponudba velja od 16. 9. 2019 za obstoječe in nove naročnike paketov VEČ z istim stalnim prebivališčem ob sklenitvi dogovora za popust z vezavo 24 mesecev. Višina popusta je odvisna
od števila povezanih naročnikov v družini in od izbranega paketa posameznega naročnika ter se spreminja glede na število vključenih naročnikov. Popust na mesečno naročnino se
upošteva pri izračunu ugodnosti ob vezavi. Prihranek do 288 EUR upošteva do 6 EUR popusta na 4 mesečne naročnine paketa NAJVEČ za 12 mesecev. Pred sklenitvijo naročniškega
razmerja se o podrobnih pogojih ponudbe in o cenah pozanimajte na www.telemach.si, na telefonski številki 070 700 700 ali na prodajnih mestih Telemacha.
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Kako ste spremenili organizacijsko strukturo?
Sama organizacijska struktura je ostala enaka, saj nismo
imeli dodatnega kadra, ustvarili pa smo neke vrste
virtualno organizacijo, pri kateri se ekipa vsak dan zamenja.
V uredništvu so zastopane različne vloge, od strokovnjaka
za upravljanje družbenih omrežij, nekoga, ki odgovarja
na vprašanja, »tiskovnega predstavnika« do strokovnjaka
za odnose z javnostmi, včasih tudi analitika, ki pripravlja
analize KPI, raziskave in analize javnega mnenja. Vsi ti
sedijo za isto mizo le en dan, potem se zamenjajo.
Kaj pa sama arhitekturna oblika?
Preoblikovali smo prostore, ampak nismo preveč posegali
vanje, bolj v omejitve stavbe, v kateri smo. Vseh šest
nas dela v istem prostoru, nihče nima svoje pisarne.
Predhodno smo obiskali tudi statistični urad, kjer so
v ta namen preoblikovali celotno stavbo. Imamo pa
podobno kot v drugih korporativnih uredništvih velike
monitorje, ki razkrivajo, katere teme so aktualne, o čem
ljudje govorijo, nenehno nadzorujemo priljubljenost naše
vsebine, spremljamo KPI, in če ti niso doseženi, vsebino
prilagodimo, spremenimo vizualne elemente ali pa se
odločimo za oglaševanje v družbenih medijih.

Razmišljate o reorganizaciji odnosov
z javnostmi? Ne načrtujte preveč!
Imel je odlično idejo in jasno
vizijo o tem, kako posodobiti
okorelo in zastarelo organizacijo
odnosov z javnostmi, »le« še
denar in ljudje so manjkali. A to
Marca Leeuwerinka ni ustavilo.
Danes je vodja tako imenovanega
korporativnega uredništva v
samem vrhu nizozemske policije
in »krivec« za še 11 dodatnih
regijskih enot.

Anita Kovačič Čelofiga,
strokovnjakinja za komuniciranje, Policija
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Zakaj odločitev za reorganizacijo?
Več razlogov je. Na prvem mestu je ugotovitev izpred
nekaj let, da je naša organizacijska struktura zastarela.
Družbeni mediji so spremenili naš odnos do medijev in
vplivali na način, kako policija sodeluje z ljudmi. Kljub
temu pa je zadnje desetletje naša organizacijska struktura
ostajala enaka. V javnem sektorju je pač organizacijsko
strukturo res težko spremeniti, poleg tega pa nismo imeli
možnosti dodatnih zaposlitev, zato smo o reorganizaciji
razmišljali z že zaposlenimi. Spremembo smo načrtovali
več let – najprej smo spremenili strategijo komuniciranja z
mediji, leto za tem pa je sledila še izgradnja korporativnega
uredništva. Drug razlog za reorganizacijo je bila naša
»usmerjenost v besedila«. Če želiš biti v kontaktu z
ljudmi, moraš svoje komuniciranje preusmeriti v vizualno
komunikacijo. Analiza omejitev, s katerimi se soočamo, je
pokazala tudi, da imamo težave s »hipno komunikacijo«.
Ustvarjanje določene vsebine nam je vzelo ogromno časa
– na primer kar tri tedne za video. To je sprejemljivo, če gre
za načrtovano kampanjo, če imaš čas. Kadar pa potrebuješ
informacijo takoj, ker se je nekaj zgodilo, moraš biti hiter.
Potrebovali smo agilno organizacijo dela. Na Nizozemskem
v nekaterih podjetjih in organizacijah že delujejo po
tako imenovanem newsroom modelu, zato smo obiskali
nekatere od njih in naredili grob načrt ukrepov.

Pripravite načrt, prilagodite ga
svoji organizaciji in uporabite
sredstva, ki jih imate na voljo.
Uporabljamo tudi različna analitična orodja, saj je za
nas zelo pomembno, katera je tista vsebina, ki je ljudem
zanimiva, obenem pa nam orodja povedo, kje in kako
objaviti, kar je koristno, če ciljaš na točno določeno ciljno
skupino. Kadar se ukvarjamo z načrtovano komunikacijo,
naše delo sloni na vsebinskem koledarju, kjer imamo
označene vse pomembne in aktualne teme, kot so spletni
kriminal, vlomi ... Izvedemo, kar je navedeno na koledarju,
preverimo KPI, in če ti niso doseženi, se prilagodimo,
spremenimo kanal.
Monitorji nam pomagajo pri takojšnjem, sprotnem
komuniciranju, ko analiziramo ton komunikacije, aktualne
teme, o čem pišejo politiki, novinarji. Tukaj nam pride še
posebej prav, da ljudje sedijo za isto mizo, saj lahko le tako
ustvarimo video, infografike in druge vsebine še isti dan,
ko so aktualne. Obenem pa z novim modelom organizacije
odnosov z javnostmi tudi naše vodstvo razume, da v takšni
organizacijski obliki informacije potrebujemo takoj, zato
prej dobimo potrditve za vsebino.
Kako pa se novi model izkaže v krizni situaciji?
Novi model nam pomaga, ker imamo v pripravljenosti ljudi,
ki delajo na področju hipnega, takojšnjega komuniciranja.
Ekipa je izurjena v kriznem komuniciranju. Delovni
proces ne bo nič drugačen, odzvali se bomo glede na
analize in strategije, potem pa ustvarili vsebino in merili

Izvedemo, kar je navedeno
na koledarju, preverimo KPI,
in če ti niso doseženi, se
prilagodimo, spremenimo
kanal.
doseganje naših ciljev. Res pa je, da bomo v takem
primeru potrebovali več ljudi in da bo delo potekalo zunaj
običajnih delovnih ur. Zato pa delamo v različnih izmenah,
da smo lahko dolgoročno učinkoviti. Ob kriznih dogodkih
nam sicer pomagajo tudi zunanji strokovnjaki, pri katerih
preverimo, kakšna je naša komunikacija navzven.
Kaj bi svetovali drugim organizacijam, ki se podobne
reorganizacije šele lotevajo?
Ne načrtujte preveč! Pripravite načrt, prilagodite ga svoji
organizaciji in uporabite sredstva, ki jih imate na voljo.
Naj vas ne ustavi morebitno pomanjkanje sredstev, saj je
reorganizacija možna tudi brez njih. Pomembno je namreč,
da se zavedamo, da gre pri preoblikovanju z modelom
korporativnega uredništva v prvi vrsti za premik v
razmišljanju, in to je brezplačno! Kar stane, so programska
oprema in monitorji, kamere, mikrofoni, pametni telefoni,
pa usposabljanja, ampak se da tudi brez tega. Ko smo
začenjali, nismo imeli nobenih sredstev, pa smo jih sčasoma
le pridobili.
Danes imamo 12 uredništev v 11 regijah, ki zaposlujejo od
15 do 25 komunikacijskih strokovnjakov na regijo. Skupno
se jih v vseh uredništvih izmenja 240. Najmanjši tak
komunikacijski center je vzpostavljen na policijski enoti, ki
zaposluje med 3.000 in 4.000 policistov.
Ste se pri reorganizaciji zgledovali po novinarskem
uredništvu?
Rekel bi, da sta si koncepta podobna. Gre za to, da smo
agilni, prilagodljivi glede na različne situacije. Imamo iste
potrebe po vsebini, le naši cilji so različni. Za nas dela kar
nekaj nekdanjih novinarjev in ti ugotavljajo podobnosti z
novinarskim delom.
Kako so nov način dela sprejeli novinarji?
Družbeni mediji so spremenili našo komunikacijo z
novinarji, saj policija kot organizacija postaja sam svoj vir
informacij. Ljudje obenem vse manj zaupajo medijem,
novice pa ustvarjajo sami, kar pomeni, da sami preverijo
vire, in se tako obračajo neposredno na nas. Čeprav se
je odnos ljudi do medijev spremenil, medije še vedno
dojemamo kot zelo pomembne partnerje, saj potrebujemo
nekoga, ki bo kritičen do naših besed. Imajo pa nekateri
težavo s tem, da postajamo sam svoj informacijski vir.
Predvsem gre za neodvisne fotografe, zato vedno pazimo,
da objavimo fotografije, ki bi jih lahko posneli tudi oni, in
tako skrbimo za korekten odnos z njimi.

29

145 let
Cinkarne:
kaj zares
veste
C
o naših
izdelkih?

inkarna ima za svoje
delovanje tri okoljevarstvena
dovoljenja, v njenem okviru
deluje razvojni oddelek za
odkrivanje novih postopkov
in rešitev, ob tem pa ves
čas vlaga v najnovejše razpoložljive
tehnologije. Izpolnjevanje ali
celo preseganje visokih okoljskih
standardov je naš cilj, želimo pa si,
da bi naša prizadevanja poznala tudi
javnost.

V javnosti obstaja nekakšno posplošeno
mnenje o »kemiji«, češ da je ne
potrebujemo, da je umazana in škodljiva.
Pa si znate predstavljati življenje brez
pralnega stroja, avtomobila, kozmetike?
V vseh naštetih izdelkih vsakdana je
še kako udeležena kemija in v vseh
so tudi izdelki Cinkarne Celje. Ste še
vedno prepričani, da teh predmetov ne
potrebujemo?
Špela Kumer,
Cinkarna Celje
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Izziv: Naš komunikacijski izziv
je temeljil na predpostavki, da
ljudje naših izdelkov ne poznajo.
Večino izdelkov namreč izvozimo
kupcem v tujino, kjer so sestavina
za nadaljnjo obdelavo, proizvodnjo.
Našo proizvodnjo zato enačijo z
»umazano kemijo«, ki je niti slučajno
ne potrebujejo v svojem življenju. To
še zdaleč ni res. Kemija je prisotna
na vsakem koraku našega življenja.
Kamorkoli se ozrete, je tisto pred vami
na neki način produkt kemije. A kako
razbiti ta mit o »nepotrebni« kemiji?
Umestitev projekta: Cinkarna je
lani zaznamovala 145 let delovanja.
V počastitev visokega jubileja
smo izpeljali številne dogodke, ki
so nagovarjali različne deležnike.
Zaposleni so darovali kri v skupni
krvodajalski akciji, izpeljali smo
obsežno gasilsko vajo in drugo.
A želeli smo se dotakniti še širšega
občinstva, zato smo jeseni v Muzeju

aktualne proizvodnje. Pri vsakem smo
dodali kratek opis uporabe v našem
vsakdanu, kjer je bilo to mogoče,
smo na poličko dodali tudi embalažo
proizvoda.

V dnevno sobo smo namestili radio,
saj je v njem kondenzator iz cinkove
žice, pobelili stene, saj barve za
boljšo pokrivnost vsebujejo titanov
dioksid.

Starejši obiskovalci so se še spominjali
nekaterih opuščenih blagovnih znamk,
med njimi znamenitega PURPENA
ali barv DIVA za dekorativno beljenje
sten.

Pika na i: animacija izdelkov
Ker raziskave potrjujejo, da je več kot
60 odstotkov ljudi vizualnih tipov,
smo razstavo zasnovali predvsem
vizualno, z videom, animacijo,
razstavljenimi izdelki in podobno.
Želeli smo, da kar največ obiskovalcev
ponotranji sporočilo, da je kemija
povsod okoli nas. Da so izdelki
Cinkarne v vsakem domu. Želeli smo,
da razumejo, zakaj je naša proizvodnja
pomembna za vsakdan običajnega
človeka.

Muzej spremenili v hišo s prostori
Obiskovalec je zatem vstopil na
dvorišče simbolne hiše, ki smo jo
ustvarili posebej za namen razstave.
Prostore smo oblikovali s predelnimi
stenami iz CEGIPSA, ki je naš stranski
proizvod.

novejše zgodovine v središču
knežjega mesta odprli razstavo, ki
je v obliki simbolne hiše prikazala
vsakdanje predmete in pokazala, kako
so vanje vključeni izdelki Cinkarne
Celje.

Za tla dvorišča smo položili prave
tlakovce, v katere so vgrajeni
delci titanovega dioksida. Ti imajo
sposobnost čiščenja dušikovih
oksidov iz okolja. Če povemo po
domače – toliko, kolikor domači
avtomobil proizvede škodljivih plinov,
jih ti tlakovci očistijo iz okolja.

Razstava nagovorila različne
generacije
S postavitvijo razstave smo
želeli nagovoriti najširšo publiko.
Prvenstveno Celjanke in Celjane,
izobraževalne institucije v okolju,
posredno pa tudi obiskovalce
mesta in turiste. Simbolna hiša je
bila zasnovana tako, da so se v njej
lahko znašli tudi najmlajši, saj sta jih
z besedilnimi nalepkami nagovarjali
maskoti Cinka in Cinko.

Na tlakovce smo parkirali avtomobil
– v njegovih pnevmatikah je titanov
dioksid, v akumulatorju pa žveplova
kislina, naša izdelka.

Blizu je bila najstnikom, ki ne želijo
brati dolgih besedil – proučili so lahko
fizične predmete, ki jih imajo tudi
doma, in razmišljali o pomenu kemije
ter si ogledali risano animacijo. Odrasli
pa so v uvodnem delu prek časovnega
traku in zgodovinskega videozapisa
dobili podrobnejšo informacijo o
našem delu in proizvodih.

Nato so obiskovalci vstopili v
notranjost hiše. V predsobo smo
obesili plašče, saj tekstilna vlakna
vsebujejo titanov dioksid. V kuhinjo
smo postavili poličke z gospodinjskimi
aparati. Njihovi plastični deli
vsebujejo naše barvne koncentrate
masterbatche.

Izbrskali legendarne embalaže
izdelkov
V Muzeju novejše zgodovine Celje so
nam odstopili tri prostore, namenjene
občasnim razstavam. V prvem
prostoru smo izdelali časovni trak.
S črnim tiskom smo na časovnici
predstavili proizvode, ki jih ne delamo
več, rdeče smo obarvali izdelke

Fasada hiše je bila prepleskana z
našim zaključnim slojem, za zelene
površine smo poskrbeli z rastnim
substratom Humovit. Pozabili nismo
niti na pravo trto in jablano, ki ju pred
škodljivci zaščitimo z ekološkimi
rastlinskimi sredstvi.

S posebnim predalom smo razkrili
pohištveno okovje, ki je narejeno
iz naših cinkovih zlitin. Prikazali
smo uporabo naših estrihov,
hidroizolacijskih premazov, lepil za
keramiko na kopalniških tleh, postavili
pralni stroj, ki je lakiran s praškastimi
laki, in na kopalniško poličko zložili
ličila in zdravila, v katerih je titanov
dioksid.

Kaj nam je uspelo in kako naprej?
Dogodek je vsekakor pomembno
pripomogel k razumevanju pomena
naših izdelkov za posameznika.
V Muzeju novejše zgodovine so
postregli s podatkom, da je bila
Cinkarnina tritedenska razstava
zagotovo najbolje obiskana od vseh
občasnih razstav in bi jo lahko še
podaljšali.
Drug pomemben kazalnik je
knjiga vtisov. V njej smo zasledili
zapise zelo različnih interesnih
skupin in njihovih predstavnikov,
posameznikov, družin, učiteljic s
skupinami otrok … Veseli smo, da
smo nagovorili tako široko množico
različnih ljudi, ki so si razstavo
prišli namensko ogledat. Želimo si,
da lokalno okolje in širša javnost
razmišljata o pomenu kemije in
našega obstoja. O nujnosti naših
proizvodov, brez katerih si ne znamo
predstavljati življenja.
Zavedamo se, da je odpravljanje
stereotipov tek na dolge proge.
Razstava je doživela tako pozitivne
odzive, da smo se lotili njene
nadgradnje. Film, posnet ob
100-letnici podjetja, smo prenovili
tako, da smo k sodelovanju povabili
takratne zaposlene. »Tu sva z
možem začela skupno življenjsko
pot. On je bil z dušo in srcem
zapisan titanovemu dioksidu,« je
samo ena od osebnih pripovedi, ki
bodo gledalce opomnile na pomen
obstoja naše dejavnosti tudi za
prihodnje rodove.
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»Včasih smo lovili kite,
danes pa majhne ribe«

Odnosi z javnostmi
so namenjeni
temu, da gradijo
odpornost znamk,
ki pokaže svojo
visoko vrednost
še zlati v kriznih
okoliščinah.

Tako bi lahko v enem stavku povzeli teze Phila Lyncha, soustanovitelja
britanske analitske družbe Newton Insight, gostujočega predavatelja
Univerze Westminster in svetovalca na področju vrednotenja učinkov
komuniciranja za mnoge ugledne gospodarske družbe ter vladne
organizacije.
Martina Merslavič,
Kliping

P

hil Lynch je kot osrednji
govorec na Klipingovem
strokovnem dogodku
govoril o tem, kateri izzivi
so pred praktiki odnosov z
javnostmi in kako jih lahko
obrnejo sebi v prid. Pa še, kako
se ti izzivi in spremembe kažejo
v komunikacijskih kampanjah, ki
bodo nedvomno zaznamovale
tok zgodovine, ena takšnih je bila
kampanja ob brexitu.
Če želimo pogledati v drobovje
vseh izzivov, ki se napovedujejo
komunikatorjem, je treba najprej
dobro poznati spremembe, ki so v
zadnjem desetletju zaznamovale
medijsko krajino.
Bralstvo tiskanih medijev se je
zmanjšalo za polovico, predvsem na
račun mlajše populacije, ki klasičnih
tiskanih medijev praktično ne
spremlja več.
Najbolj brana dnevna časopisa v
Veliki Britaniji sta tako brezplačnika
London Metro in The Evening
Standard, ki ju je možno dobiti na
postajah londonske podzemne
železnice, založniki pa opuščajo tudi
tiskane izdaje »glossyjev«, kakršen
je Marie Claire, ne zato, da bi s tem
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zaslužili več, ampak samo zato, da
bi zmanjšali izgube, opisuje razmere
Lynch.
Na drugi strani vidimo eksplozijo
digitalnih medijev, ki postajajo
vse bolj priljubljeni, a so izjemno
razdrobljeni. »Živimo v svetu, kjer je
vse manj tistega, kar poznamo, pa
vse več tistega, česar ne poznamo.
Negotovost narašča, to pa od
komunikatorjev zahteva osvajanje
novih veščin,« poudarja Lynch.
Izziv št. 1: Večja odgovornost v vse
bolj negotovem okolju
Od komunikatorjev se pričakuje,
da bodo znali bolj kot kadarkoli
prej izmeriti učinke svojega
dela in dokazati vrednost svojih
aktivnosti. Dolga leta organizacije
tega niso postavljale kot svojo
prioriteto, zadovoljile so se s tem,
da so komuniciranju določile
finančno vrednost s pomočjo
tako imenovanega ekvivalenta
oglaševalske vrednosti (AVE).*
Vse prepogosto so komunikatorji
to udobno metriko uporabljali
tudi zato, da so svojo vrednost
dokazovali prek prihrankov, ki naj
bi jih s tem ustvarili. Predavatelj je
to pospremil z anekdoto: »Nekoč
mi je neki ameriški naročnik dal

zabaven komentar na to temo.
Rekel je, kako je lahko to prihranek,
če pa tako ali tako nismo nameravali
vložiti denarja v oglaševanje in mi
agencija za odnose z javnostmi
za povrh zaračunava še honorar
za te aktivnosti.« Danes obstajajo
različne metrike, ki služijo različnim
namenom, nobena od njih ni
»srebrni naboj«, ki bo univerzalno
pokril vse potrebe po dokazovanju
komunikacijske učinkovitosti.
Phil Lynch se ne strinja z zahtevo,
da morajo odnosi z javnostmi
dokazovati povrnitev vložka:
»Odnosi z javnostmi so namenjeni
temu, da gradijo odpornost znamk,
ki pokaže svojo visoko vrednost še
zlati v kriznih okoliščinah. Dober
primer takšne odpornosti znamke
je nogometni klub Manchester
United, ki ima letos eno najslabših
sezon vseh časov, je pa še vedno
daleč boljši od kateregakoli
drugega kluba iz lige Premier po
številu oboževalcev in njihovem
vključevanju v objave na družbenih
omrežjih. Poglejmo še nasproten
primer. Vsi se nedvomno spomnite
videa, kako osebje na letu družbe
United grobo odstrani potnika
iz letala, video je postal viralen,
verjetno tudi zato, ker United že

prej ni vlagal v odpornost svoje
znamke in se je iz analize čustev
uporabnikov družbenih omrežij do
letalskih prevoznikov videlo, da
so se tveganja za komunikacijsko
krizo povečevala že dolgo pred tem
dogodkom.«
Izziv št. 2: Premik od komuniciranja
k pogajanjem
Lynch pojasnjuje, da občinstva neko
sporočilo sprejemajo na tri različne
načine: preferenčni sprejem je tisti,
ki ga določijo organizacije oziroma
komunikacijske ekipe, gre torej za
strinjanje s sporočilom. Drugi način
sprejema je nestrinjanje. Tretji način
pa je tako imenovani izpogajani
sprejem, v katerem se sporočilo
spremeni glede na pristranskost
občinstva. Včasih so veliki klasični
mediji tukaj imeli ključno vlogo.
»Če je medij objavil članek, ki je bil
organizaciji naklonjen, je močno
vplival na to, kako isto sporočilo
sprejema občinstvo. Ker pa danes
ljudje ne berejo več klasičnih
medijev, na njihov sprejem sporočila
vpliva množica šibkejših dejavnikov
in komunikatorji se moramo
naučiti živeti s tem in upravljati te
razdrobljene vire vpliva,« opisuje
Lynch.

Tudi zato mnoge organizacije
spreminjajo strukturo svojega
vlaganja v komuniciranje: vire,
ki so bili prej namenjeni za
organsko pojavljanje vsebin na
različnih medijskih platformah,
danes preusmerjajo v promocijo
(oglaševanje) in meje med
različnimi komunikacijskimi
disciplinami se brišejo. »V teh
razmerah moramo praktiki odnosov
z javnostmi zagotavljati vsebine,
ki jih odlikujeta aktualnost in
zanesljivost, predvsem pa moramo
biti sposobni odreagirati na
informacije, ki jih ustvarjajo naši
deležniki,« poudarja strokovnjak.
Izziv št. 3: Razumevanje okoliščin
Ker so razmere v svetu vse bolj
negotove, ker se medijska krajina
izjemno hitro spreminja in ker je za
uspeh organizacij bistveno, da se
prilagajajo vsem tem spremembam,
je naloga komunikatorjev, da
vodstvom pomagajo dobro
razumeti okoliščine, v katerih
poslujejo in komunicirajo. Kot pravi
Phil Lynch, včasih je bilo dovolj
uloviti nekaj velikih kitov (plasirati
informacije v nekaj velikih medijev)
in stvari so bile pod nadzorom,
danes pa ti veliki kiti niso več
nujno zanesljivi interpreti sveta

okoli nas, kar lepo kaže brexit. »V
javnomnenjskih raziskavah pred
referendumom o brexitu je skoraj
90 odstotkov najuglednejših
novinarjev največjih medijev trdilo,
da bo Britanija ostala v EU. Kako
zelo so se zmotili! Štab kampanje za
izstop iz EU je prepoznal, da so za
promocijo izstopa iz EU veliko bolj
kot ti veliki kiti pomembne majhne
ribe, ljudje, ki živijo zunaj urbanih
metropol in se z njimi politika doslej
ni prav resno ukvarjala. Začeli so
jih naslavljati neposredno (prek
družbenih omrežij) in s tem močno
vplivali na izid referenduma. Ekipa
kampanje za izstop iz EU je torej
veliko bolje razumela okoliščine kot
ekipa kampanje za obstanek v EU.
Podobno taktiko uporablja Donald
Trump, ki ignorira klasične medije in
se z volivci pogovarja neposredno
prek Twitterja.«

* Prostor v medijih, ki so ga praktiki
odnosov z javnostmi dosegli prek uredniških objav, so ocenili glede na oglaševalski cenik istega medija in ga v nekaterih
primerih še obtežili z določenim faktorjem.
Takšno prakso AMEC – Združenje za
merjenje in vrednotenje komuniciranja
odsvetuje kot metodološko in načelno
sporno.
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Komunikacijska metrika, ki razume kompleksnost komuniciranja
Kliping (član skupine Newton Group) je na svojem
strokovnem dogodku predstavil novo metriko, indeks
medijske podobe. Indeks prinaša samo eno številko, ki
med sabo povezuje 12 kazalnikov uspešnosti medijske
pojavnosti, predvsem pa omogoča komunikatorjem
in vodstvom bolje razumeti, kaj so vzvodi uspešnosti
njihove medijske podobe, ter zagotavljati primerljivost v
času in s konkurenco.
»Komuniciranje je kompleksna dejavnost, vseeno pa naši
naročniki želijo enostaven prikaz rezultatov medijskih
analiz. Zato smo več kazalnikov povezali v eno metriko,
da bi vodstvom organizacij na področju komuniciranja
ponudili podoben vpogled v uspešnost, kot so ga navajeni
pri drugih poslovnih funkcijah, komunikatorjem pa vseeno
omogočili poglobljeno razumevanje, kaj pripomore k tej
uspešnosti, s čimer lahko sprejemajo bolj informirane
odločitve o prihodnjih projektih,« pravi Divna Brkić
Hendrickx, direktorica Klipinga.
Indeks je narejen po metodoloških priporočilih uglednih
strokovnih organizacij, kakršna je AMEC (Association
for Measurement and Evaluation of Communications),
sestavljajo ga tri skupine kazalnikov:
doseg objave (koliko ljudi je imelo možnost priti v stik
z objavo),
vidnost objave (na kateri poziciji v mediju se je
pojavila),
vsebina objave (med drugim kakšen je bil ton
poročanja, kolikšen del objave je bil posvečen
naročnikovi temi, ali je bila objava plod proaktivnih
odnosov z mediji, je bilo v naslovu ime naročnika,
je bila objava skladna s sporočili naročnika, so bili
objavljeni citati predstavnikov naročnika ali tretjih oseb
...).

S pomočjo indeksa lahko komunikatorji sprejemajo bolj
informirane odločitve o prihodnjih aktivnostih, predvsem
pa bolje razumejo svojo realnost in nevtralizirajo
subjektivne ocene, ki so pogost spremljevalec razprav o
komuniciranju z mediji.
Prvi indeks medijske podobe so v Klipingu izračunali
na pilotnem primeru Slovenije in Hrvaške kot turističnih
destinacij. V analizo so zajeli 261 objav v slovenskih medijih
z velikim dosegom v obdobju od junija do vključno julija
2019. Ključne ugotovitve so bile:
Povprečni indeks Slovenije kot turistične destinacije
je znašal 44 točk, Hrvaške pa 40 točk. Čeprav med
povprečnima vrednostma indeksa ni bilo velike razlike,
pa so te opazne pri posameznih kazalnikih.
Slovenija je bila v povprečju deležna bolj naklonjenega
tona poročanja, namenjenih ji je bilo več primarnih in
načrtovanih objav ter več citatov njenih predstavnikov
ali tretjih oseb.
Hrvaška se je bolje izkazala predvsem pri objavljenih
fotografijah in omembah v naslovih. Prav tako je
bila Hrvaška boljša pri objavah v medijih z velikim
dosegom in pri vidnosti teh objav.
Naročnik te analize je bil sicer Kliping, a če bi bila naročnica
denimo Hrvaška turistična skupnost, bi lahko na podlagi
teh rezultatov sprejela taktične odločitve, da novinarjem
predstavi strokovnjake, ki dobro poznajo hrvaški turizem,
ali pa bi kakovostne, vsebinsko bogate in relevantne
citate vključila že v svoja novinarska gradiva oziroma bi jih
promovirala na novinarskih dogodkih. Morda bi se odločila,
da namesto sporočil in gradiv za medije pripravi še več
dogodkov in se posveti temam, ki se v določenih medijih v
povezavi s turizmom še niso pojavile.

NOVA ZBIRKA, NOVA KNJIGA

dr. Ana Tkalac Verčič

ODNOSI
Z JAVNOSTMI
Ponudba del o odnosih z javnostmi in
komunikacijskem menedžementu v slovenskem
jeziku bo kmalu bogatejša za novo knjigo.
V soizdajateljstvu med Slovenskim društvom
za odnose z javnostmi in Fakulteto za družbene
vede Univerze v Ljubljani namreč nastaja nova
zbirka znanstvenih in strokovnih knjig
s področja odnosov z javnostmi.
Prva knjiga v zbirki bo učbenik z naslovom Odnosi z javnostmi,
ki ga je napisala hrvaška profesorica na zagrebški ekonomski
fakulteti dr. Ana Tkalac Verčič. V zajetni monografiji avtorica
podrobno predstavi teoretske pojme in koncepte odnosov
z javnostmi, največji del knjige pa posveča spoznavanju
teoretskih in praktičnih poudarkov na najbolj tipičnih področjih
našega dela – v odnosih z mediji, z internimi javnostmi,
s potrošniki, z lokalnimi skupnostmi, v kriznih situacijah,
spletnem komuniciranju ...

Pregled uspešnosti Slovenije in Hrvaške
glede na posamezne kazalnike

SLOVENIJA
HRVAŠKA
KOT TURISTIČNA KOT TURISTIČNA
DESTINACIJA
DESTINACIJA

Ton poročanja
Fotografija
Omemba podjetja v naslovu
Omemba podjetja v podnaslovu
Citat predstavnika podjetja
Citat tretje osebe
Primarnost
Načrtovanost
Velikost
Ključna sporočila
Doseg
Pozicija
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Tabela prikazuje, na katerih
kazalnikih Indeksa medijske
podobe je bila uspešnejša
Slovenija in na katerih Hrvaška.
Hrvaška dominira v kazalnikih,
povezanih z vidnostjo objave
in njenim dosegom (kar je
posledica večjega števila
objav) ter pri fotografijah
in omembah v naslovu.
Slovenija pa je uspešnejša
pri vsebinskih kategorijah,
tonu poročanja, citatih
predstavnikov in skladnosti
s ključnimi sporočili, iz
česar lahko sklepamo, da so
komunikacijske aktivnosti
Slovenije verjetno bolj
usmerjene na uredniško
politiko posameznih medijev.

Za slovenski prevod sta prevajalca Nada Serajnik Sraka in
Pedja Ašanin Gole v sodelovanju z dr. Dejanom Verčičem
posodobila podatke in vse praktične vidike stroke predstavila
na primerih iz bogate slovenske prakse.
Knjiga ne bo samo odlična podlaga za visokošolski študij
odnosov z javnostmi, temveč bo zaradi praktičnih primerov
in nasvetov nepogrešljiv vodnik tudi za praktike odnosov z
javnostmi.
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