
 

GRAJENJE OSEBNE BLAGOVNE ZNAMKE NA SPLETU 

 

Uspešnost podjetnika je v digitalnem svetu bolj kot kdaj koli odvisna od podobe, ki jo ustvari o sebi in 
od mnenja, ki si ga na podlagi te podobe o njem na ustvarijo drugi. Ko govorimo o tem kako podobo 
posameznika zaznava okolica govorimo o osebni blagovni znamki. 

Osebna blagovna znamka je tisto, kar ljudje govorijo, ko nas ni v sobi, je trženje samega sebe, je 
proces, v katerem se posamezni podjetniki med seboj razlikujejo in izstopajo iz množice, je znamka, ki 
smo ji uspeli vdihniti človeške lastnosti in jo tako približali potrošniku.  

V nadaljevanju podajamo zgolj nekaj priporočil za uspešno grajenje osebne blagovne znamke na 
spletu. 

1. DOLOČITE VAŠE POSLANSTVO 
Pomembno je, da zgradite podjetje, ki ga boste oboževali. Pri tem se osredotočite na cilje. 
Določite kdo ste, kaj počnete in za koga to počnete.  

2. OMISLITE SI VAŠO IDEALNO STRANKO 
Omislite si svojo idealno stranko. Profil idealne stranke vam bo pomagal povečati prodajo in 
pomagal zadržati stranke na vašem spletnem mestu. S poznavanjem idealne stranke boste 
lahko pisali tekste namenjene prav njej.  

3. DOLOČITE V ČEM SO VAŠI IZDELKI ALI STORITVE RAZLIČNI OD OSTALIH 
Poiščite svoj tržno nišo, ki jo dobro poznate in ji lahko dodate svojo dodano vrednost. Ob tem 
razmišljajte o stvareh za katere so ljudje pripravljeni plačati. Raziščite splošne teme, ki 
pritegnejo vsakogar. Razmišljajte o čustveni vrednosti, ki jo produkt ali storitev da potrošniku. 
Izdelajte profile strank in določite koliko so za vaš izdelek ali storitev pripravljene potrošiti. 

4. USTVARITE EDINSTVENO IN PREPOZNAVNO CELOSTNO GRAFIČNO PODOBO 
Zavedati se morate, da celostna podoba podjetja pripomore k prepoznavnosti podjetja. Z njo 
povejte svojo zgodbo, ki naj bo edinstvena in samo vaša. Oblikujete logotip, barvno shemo in 
slogan podjetja, marketinške materiale (majice, plakati, svinčniki, napisi na avtomobilih), e-
mail podpis, itd.  

5. USTVARITE ZGODBO, KI JO ŽELITE DELITI S SVETOM 
Zavedati se morate, da podatki zadovoljujejo analitične potrebe naših možganov, zgodbe pa 
se dotikajo srca. Dejstvo je, da ljudje bolj zaupajo tistim, ki jih poznajo ali pa nekaj vedo o njih. 
Ustvarjajte zgodbe, ki so iskrene in osebne. Stranka mora iz vaših zgodb razbrati kaj delate in 
kaj bo za plačan znesek prejela.  

6. IZKORISTITE DRUŽBENA OMREŽJA IN SE PREDSTAVITE SVETU 
Družbenih omrežij je veliko. Pomembno je, da izberete prave.  
 
Splošno znano je, da se na Facebook – u nahajajo moški in ženske v starosti med 25 in 55 
let. Zanimajo jih vsebine kot so moda, avtomobilizem, spletne trgovine, trgovina na drobno, 
zabava, nepremičnine, marketing, šport, zdravje in mediji,…  
 

             Med uporabniki Instagrama so v večini ženske, ki so stare med 18 in 35 let. Zanimajo jih 
             potovanja in gostinstvo, moda, zdravje in wellness, umetnost in obrt, hrana in pijača, spletne  
             trgovine, lepota, fotografija, načrtovanje dogodkov,… 
 
             Tako ženski kot moški spol pogosto uporabljata Linkedin. Gre za uporabnike stare med 25 in 
             45 let. Zanimajo jih tematike kot so finance, zaposlovanje, znanost in tehnologija, 



            predelovalna industrija, trženje, izobraževanje, strokovne storitve, zdravje in wellness, IT,…    
              
Za grajenje osebne blagovne znamke na spletu je poleg navedenega pomembno še mnogo drugega. 
Med drugim si priskrbite ustrezne osebne fotografije in omisliti ustrezen slogan, zaščitite svojo 
domeno,  vključite se v različne skupnosti, objavljajte vsebine na blogu, raziskujte možnosti objav še 
kje drugje (revije, gost na blogu koga drugega,…). 
 
Osebna blagovna znamka na spletu je pomemben del marketinške strategije, ki podjetnikom pomaga, 
da si postavijo željno ceno za izdelke ali storitve. Raziskave so namreč pokazale, da kar 78 % 
uporabnikov interneta raje kupuje od osebe kot od podjetja. 
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