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SPREMNA BESEDA

Spoštovani člani IAB,
pred vami je prvi IAB vodič skozi sožitno oglaševanje
oziroma “native” oglaševanje v Sloveniji. Nekateri bi
rekli, da morda malce pozno, sam menim, da je prišel
ravno v pravem času. Sožitno oglaševanje lahko srečamo
že na vsakem koraku digitalnega oglaševanja, a zdi se,
da še vedno nismo prepričani, kaj je in kaj ni sožitno
oglaševanje. In pa seveda, kako ga zares pametno
uporabljati, razumeti, spoznati, označiti, oceniti … Zato
naj bo ta vodič kot nekakšen uvod v debato o teh
stvareh. Da se bomo lažje pogovarjali in razumeli.
Druga posebnost tega vodiča je gotovo dejstvo, da gre
za skupen projekt delovne skupine podjetij, članov
IAB. Vodič je nastal kot prvenstvena naloga delovne
skupine za sožitno oglaševanje, kar je pomenilo precej
truda predvsem v kontekstu soočanja idej o sožitnem
oglaševanju ter posledičnega postavljanja “standardov”.
Zato bi rad še posebej pohvalil vse člane skupine za
izkazano energijo ter pripravljenost za sodelovanje in
premikanje mej razumevanja. Velike spremembe se
delajo z majhnimi koraki, a z veliko zaupanja in energije.
Kot izjemno dober primer je postavitev standarda v
izražanju. Kar nekaj vročih debat je bilo namreč
potrebnih, da se je skupina uskladila okoli termina
“sožitno oglaševanje”. Poleg dejstva, da gre za panožni
dogovor, mi je še bolj pomembno dejstvo, da gre za
termin, ki res izraža bistvo tovrstnega oglaševanja. Kot
3

boste spoznali v nadaljevanju, gre za oglaševanje, kjer
se vsebina oglaševanja zlije z vsebino medija oziroma
živi v popolnem “sožitju” z drugo vsebino. Rekel bi
celo, da gre za najboljšo definicijo tega, kaj je in kaj ni
sožitno oglaševanje.
Prvi vodič je seveda le prvi korak. Sledili bodo tudi
drugi. Najprej v obliki različnih vsebin in pogovorov
na IAB akademijah, delovnih skupinah in drugih
komunikacijskih kanalih. Nadalje pa tudi kot nadaljevanja
tega vodiča. Marsikaj bo treba še definirati, na marsikaj
odgovoriti. Naj naštejem nekaj takih odprtih vprašanj:
• Ali so influencerji oblika sožitnega oglaševanja?
• Kdaj in ali bomo uvedli standardno označevanje
teh sožitnih vsebin?
• Kako bo videti in ali bo prekinilo vez z medijskimi
vsebinami?
• Kakšna je še vloga zgodb v sožitnem oglaševanju
in kako se “storytelling” spreminja prek le-tega?
• Kako oceniti vrednost ogleda in kako izračunati
“view-through”?
• Bo potrebna zakonska ureditev?
• Kakšna je vloga naročnika in kakšna medija?

Ob tem seveda ne gre spregledati dejstva, da se bo
tovrstno oglaševanje, kot seveda vse oblike digitalnega,
še naprej izredno hitro spreminjalo. Poleg klasičnih
trendov tehnološkega izboljšanja (denimo vloga videa
in mobilnih platform kot nosilca razvoja digitalnega
marketinga v prihodnje) bi izpostavil gotovo še
mojstrsko oblikovanje zgodb v izredno razpršenem
medijskem svetu ter razvoj oblik “co-brandinga” oz.
“co-marketinga” kot osnove sožitnega oglaševanja. Ob
tem pa bo treba temu slediti s standardizacijo, ki bo
omogočila oglaševalcem varno in kakovostno vključitev
v te spremembe.
Skratka, pred nami je gotovo zanimiva prihodnost. Zato
vabim vse, da se nam pridružite na tej poti. Bodisi skozi
aktivno delo v delovni skupini za sožitno oglaševanje
bodisi samo kot aktivni sogovorniki v tem procesu.
Lep pozdrav,
Zoran Savin

“Back in 2012 several of my investments like twitter, disqus and zemanta
were all experimenting with new advertising experiences that wouldn’t be
interruptive, and would actually give value to the user. I called them ’native’,
because they felt like part of the service they supported.”
Fred Wilson, avc.com
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Zanimanje za iskanje pojma native advertising skozi čas, Google Trends
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https://trends.google.com/trends/explore?date=2011-11-01%202018-11-12&q=%2Fm%2F0p7bhdd
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OBLIKA IN FUNKCIJA
V SOŽITJU

V sklopu rednega novičnika IAB Slovenija smo v oktobru 2018 izvedli anketo o najboljšem slovenskem
izrazu/prevodu za “native advertising”. Že ob najavi ankete (na 10. IAB akademiji) smo uvideli, da obstaja
kar nekaj izrazov, ki se dandanes uporabljajo na trgu, ter da se mnenja udeležencev o “pravem” izrazu
precej razlikujejo.
Kot izraze, ki se najbolj uporabljajo v digitalni panogi oz. v digitalnem oglaševanju, smo zaznali naslednje:
•
•
•
•
•

sožitno oglaševanje
nejtiv oglaševanje
integrirano oglaševanje
nativno oglaševanje
domorodno oglaševanje

Izmed vseh navedenih sta največjo podporo digitalnih strokovnjakov dobila “sožitno oglaševanje” in
“nativno oglaševanje”. Kar je bilo odlično izhodišče za nadaljevanje debate v okviru delovne skupine. Čeprav
je izraz “nativno oglaševanje” lahko bolj prepoznaven, saj je izvedenka angleškega izraza, smo se v delovni
skupini odločili za “sožitno oglaševanje”.

Razlogov za izbiro izraza sožitno oglaševanje je bilo več, a vendarle je najpomembnejši ta, da gre
za slovenski izraz, ki označuje tovrstno oglaševanje v največjem možnem obsegu. Najbolj namreč
povzame bistvo tovrstnega oglaševanja, saj gre za oglaševanje, ki je po obliki in funkciji enako
vsebini, v sklopu katere se nahaja. Torej, je v sožitju z vsebino.

Hkrati izraz opisuje tudi, kaj vse ni sožitno oglaševanje, saj to preneha biti takrat, kadar ni več “sožitno”,
torej kadar ne sledi obliki in funkciji vsebine, pri kateri je. Pomembno je tudi, da samo v sožitju z vsebino
dosega najboljše rezultate.
6

OBLIKA IN FUNKCIJA
V SOŽITJU

IAB DEFINICIJA
SOŽITNEGA OGLAŠEVANJA

V tem dokumentu uporabljamo opredelitve ključnih elementov sožitnega oglaševanja,
kot jih je opredelilo združenje IAB Europe1:
•

•

1
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Oglasni formati za sožitno distribucijo:

IAB DEFINICIJA
SOŽITNEGA OGLAŠEVANJA

oglasne enote, ki se uporabljajo za samodejno distribucijo vsebine v želenem obsegu
ter so prilagojene slogu in formatu okolja, v katerem nastopajo.

Vsebinsko oglaševanje:

komercialna vsebina, ki jo upravlja oglaševalec ali pa jo skupaj upravljata založnik in
oglaševalec (npr. spletni oglasni članki, vsebine ali oglasni elementi, ki jih financira
oglaševalec) ter je zasnovana tako, da se prilega slogu in formatu uredniške vsebine,
v kateri se uporablja.

Vir: IAB Europe Native Advertising and Content Marketing White Paper, December 2016,
https://www.iabeurope.eu/research-thought-leadership/brand-advertising-research-thought-leadership/iab-europe-white-paper-native-advertising-and-content-marketing/

O G L A S N I FO R M AT I
SOŽITNEGA OGLAŠEVANJA
Oglasni formati za sožitno distribucijo

OGLASNE ENOTE ZA OBJAVE V VSEBINI (IN-FEED)
Obstaja več vrst sožitnih oglasnih enot z objavo v vsebini. Najpogostejše oblike so vsebinske
objave, seznam izdelkov, sožitni oglasi o namestitvi aplikacije in sožitni video oglas.

PRIPOROČILNI SISTEMI
Priporočilne sisteme običajno najdemo pod uredniškim člankom. Spletni članki imajo velik
doseg, priporočilni sistemi pa omogočajo vedenjsko in kontekstualno ciljanje bralcev. Zato
so se med prvimi uveljavili kot učinkovito mesto za sožitno oglaševanje.

SOŽITNO OGLAŠEVANJE V ELEKTRONSKI POŠTI
Nekatere platforme so uvedle enote sožitnega oglaševanja za svoje ponudbe prek elektronske
pošte. Na teh platformah lahko vidite oglas v obliki besedila/slike še pred klikom nanj, po
kliku pa se v poštnem predalu odpre drugi del oglasa, ki ga je mogoče posredovati, shraniti
ali izbrisati podobno kot e-pošto.

10

O G L A S N I FO R M AT I Z A
SOŽITNO DISTRIBUCIJO

PRIMERI
PRIPOROČILNIH
SISTEMOV

11

PRIMERI
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PRIMERI SOŽITNEGA
OGLAŠEVANJA V
ELEKTRONSKI POŠTI
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PRIMERI SOŽITNEGA
OGLAŠEVANJA V
ELEKTRONSKI POŠTI
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PRIMERI SOŽITNEGA
OGLAŠEVANJA V
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O G L A S N I FO R M AT I
SOŽITNEGA OGLAŠEVANJA
Sožitno vsebinsko oglaševanje

SOŽITNO VSEBINSKO OGLAŠEVANJE
Večji spletni mediji ponujajo sožitno oglaševanje v obliki gostovanja člankov na svojih straneh. Glede na
avtorstvo ločimo integrirane objave (napiše jih uredništvo) in PR-članke (dostavi jih naročnik). Mediji ob
tem lahko ponudijo tudi distribucijo po lastnih kanalih.
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PRIMERI VSEBINSKEGA
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PRIMERI VSEBINSKEGA
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GRADNIKI
SOŽITNEGA OGLASA

Sožitno oglaševanje že po svoji naravi ni standardno. Za zdaj še ni univerzalnega modela za vsako stran ali
aplikacijo. Ne glede na to, ali gre za oglas v vsebini na družbenem omrežju, priporočeno povezavo ali vsebinsko
ploščico, je sožitni oglas sestavljen iz več gradnikov. Izbrani gradniki se sproti uredijo in prilagodijo na okolje
strani ali aplikacije, kjer je oglas prikazan.
Ti gradniki so lahko med drugim naslednji:
• pravokotna nosilna slika
• kvadratna slika/predogledna sličica
• video datoteka
• naslov/naslovna vrstica
• opis
• ime oglaševalca
• komercialne povezave, npr. seznami izdelkov, povezane povezave ali gumbi za nakup
• poziv k dejanju (npr. preberi več, kupi zdaj itn.)

23

GRADNIKI SOŽITNEGA
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ZAKAJ JE SOŽITNO
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Da bi razumeli, kako najbolje uporabiti takšno novo oglaševalsko rešitev, moramo analizirati zanimanje
potrošnikov za komunikacijski kanal, pomen umestitve oglasa v kontekst vsebine in celotno uporabniško
izkušnjo.

ZALOŽNIŠKI POGLED

Sožitno oglaševanje predpostavlja visokokakovostno vsebino in uporabne informacije. To pomeni,
da so oglaševalska sporočila primerna za objavo na strani založnika in ne posegajo v uporabnikov
naravni proces sprejemanja vsebine.
Obenem potrošniki vse pogosteje iščejo privlačnejše vsebine, ki jih je praviloma dražje ustvariti. Pri
sodelovanju med založnikom in oglaševalcem lahko zadnji financira sožitno oglaševanje, vključno z
bolj interaktivnimi elementi, kot so animacije, rastrski slikovni formati, video posnetki in diagrami.

V vse večjem povpraševanju po privlačnih vsebinah in s tem kampanjah sožitnega oglaševanja založniki ne
vidijo samo dohodka, ampak tudi izboljšanje svojih sponzoriranih gradiv.
Ob prednostih pride tudi velika odgovornost – založniki ne smejo pozabiti, da so kampanje sožitnega
oglaševanja in vsebinsko oglaševanje zelo komercialna gradiva. To pomeni, da morajo potrošniki znati
razlikovati med uredniškimi in komercialnimi gradivi.
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OGLAŠEVALSKI POGLED
Sožitno oglaševanje omogoča blagovnim znamkam, da oblikujejo pomembnejša in vplivnejša sporočila ter
so s tem učinkovitejša pri izboljševanju ključnih kazalnikov uspešnosti. Sožitno oglaševanje ni več
enodimenzionalno, ampak ponuja številne priložnosti s skupnim imenovalcem – sporočilo je precej bolj po
meri okolju, v katerem se pojavlja.
Sožitno oglaševanje v svojih različnih oblikah lahko izboljša ključne kazalnike uspešnosti trženja; trije
najpogostejši po študiji raziskovalnega centra WARC2 so promet, porabljeni čas in vključenost. To lahko
prinese številne koristi, kot so:

• Večja priložnost biti opažen:
če je sporočilo skladno z vsebino, potem obstaja večja verjetnost, da bo opaženo, saj je kognitivna
obremenitev manjša, tj. uporabniki lažje namenjajo pozornost vrsti vsebine, ki jo iščejo. To je vse bolj
pomembno, saj je velik del medijev na pametnem telefonu vsebinsko omejen in išče predvsem
pozornost. Po študiji AOL Native Age Study3 dve tretjini ljudi, starih med 18 in 24 let, trdita, da “bi spletno
interakcijo z blagovno znamko ali družbo začeli predvsem zaradi zanimive in uporabne vsebine”.
• Bolj trajnostni mehanizem:
sožitno oglaševanje je bolj naklonjeno svojemu okolju in ga potrošniki bolje sprejemajo; nedavna
raziskava Univerze v Antwerpnu4 kaže, da se “86 odstotkov potrošnikov strinja s sožitnim oglaševanjem”.

2

WARC Survey - https://www.warc.com/Security/Login/Paywall.aspx?OriginalUrl=/Content/
ContentViewer.aspx?ID=95ef42af-30a0-4bda-b824-bc452acf71cd&CID=A109593&PUB=WARC-DATA&MasterContentRef=95ef42af-30a0-4bda-b824-bc452acf71cd
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3

AOL Native age study (2013) - http://mediatel.co.uk/newsline/2013/10/22/study-predicts-huge-rise-in-native-ads/

4

86% of readers are OK with native advertising (2016) - http://www.inma.org/blogs/research/post.cfm/study-86-of-readers-are- ok-with-native-advertising
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• Mehanizem za razdelitev potreb in zanimanj uporabnikov v segmente:
oglaševalci in agencije imajo zdaj dostop do velikih količin podatkov o potrošnikih in lahko
opredelijo ločene segmente s stanji posebnih potreb in potmi za nakup. Ker so formati sožitnega
oglaševanja vse bolj integrirani v sklope tehnologije programatičnega oglaševanja, lahko prenašajo
bolj raznolika sporočila, vsebine in storitve.
• Priložnost za diferenciacijo blagovne znamke prek storitve:
koncept sožitnega oglaševanja vse bolj narekuje konkurenca, da bi se zagotovila najustreznejša in
najbolj privlačna vsebina za določeno okolje. Ta vzorec je mogoče opaziti v iskalniškem marketingu
v zadnjih 10 letih, kjer uspeh narekuje opredelitev najustreznejšega sporočila (in ponudbe) za zelo
posebne pogoje, ki izboljšujejo uporabnost tega sporočila tako za blagovno znamko kot za
potrošnika. Sožitno oglaševanje ne omogoča uporabe tega koncepta samo v besedilu, ampak tudi
v vsebini in storitvah.

Danes najboljše sožitno oglaševanje izkorišča te prednosti s sočasnim razvrščanjem uporabnikov v segmente
glede na posebne potrebe in zanimanja, pri tem pa jih razporeja tudi v ustrezna okolja. V prihodnje lahko
oglaševalci in agencije pričakujejo, da bodo te in druge koristi na voljo prek novih formatov in storitev, ki
šele nastajajo, kot sta virtualna resničnost in umetna inteligenca, in bodo tako prinesle novo raven vpliva
in pomembnosti.
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Sožitni oglasi prejemajo kritike med zagovorniki potrošnikov in nekaterimi nadzornimi organi, da se s tem
brišejo meje med novinarskimi in oglaševalskimi žanri ter lahko delujejo kot potencialno zavajajoča vsebina.
Pri sožitnih oglasih gre, tako kot pri vseh drugih oglasih, ne nazadnje za plačane informacije in zato
predstavljene tako, da dosežejo cilje in zadovoljijo interese naročnika in plačnika. Tako te informacije primarno
niso v interesu javnosti po čim večji informiranosti, temveč v interesu oglaševalca po čim večjem dobičku.
Da bi se novinarske vsebine ločile od oglaševalskih in oglaševalci ohranjali svoj ugled, je ključno
označevanje, ki bralcu omogoči z lahkoto prepoznati pravo naravo vsebine. Primeren red bi se tako lahko
vzpostavil z enotnim pravilnikom za vse medije in bolj jasnimi določili glede oznak sožitnih oglasov, ki bi
bile v medijih tudi po vzoru tujine poenoteno poimenovane, saj trenutno v Sloveniji vsak medij splošno
zakonodajo po označevanju teh vsebin razume po svoje.
Slovenski oglaševalski kodeks vrsto oglaševanja, o katerem piše, da ga pogosto imenujemo tudi “advertorial”:
opredeljuje v členu 6.3, po katerem mora biti jasno razpoznavno kot oglaševanje in potemtakem tudi
ustrezno označeno, kar morajo zagotoviti tako oglaševalci kot mediji. Ker je naročeno ter plačano oziroma
objavljeno v zameno za drugačno nadomestilo, je zavezano spoštovanju vseh relevantnih določil kodeksa.
Glede na to, da Slovenski oglaševalski kodeks takšno oglaševanje že poimenuje advertorial, ki bi ga lahko
po nekaterih značilnostih enačili s sožitnimi oglasi, in zapoveduje prepoznavanje oziroma označevanje
tovrstnih vsebin, je pravila treba torej predvsem razširiti in poglobiti. Hkrati s pravili pa bi se morala
vzpostaviti tudi praksa nadzora nad izvajanjem teh ukrepov.
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Dobre prakse označevanja sožitnih oglasov, kot jih povzema IAB Europe5:
•
•
•

•
•

5
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Jasna in dobro vidna oznaka je nujna, da je povprečen potrošnik ustrezno informiran oziroma
ni zaveden o komercialni naravi sožitnega oglasa.
Oznaka mora vključevati opis, ki jasno sporoča, da je vsebina komercialna in plačana.
Identiteta oglaševalca, katerega izdelki in storitve so vključeni v vsebino, naj bi bila prav tako
razkrita, bodisi v oznaki bodisi vizualno na primer z logotipom blagovne znamke ali njenim
imenom.
V formatih sožitnega oglaševanja naj bi oznaka sporočala tudi identiteto tretje osebe, ki je
pripravila vsebino (kjer je to primerno).
Oblikovanje sožitnih oglasov (na primer senčenje, drugačna pisava, izrazite obrobe), lahko te
oglase prav tako pomaga ločiti od uredniške vsebine.

IAB Europe Guidance: How to Comply with EU Rules Applicable to Online Native Advertising (2016)
https://www.iabeurope.eu/best-practices/how-to-comply-with-eu-rules-applicable-to-online-native-advertising/
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ZAKLJUČEK

31

Potrošniki so danes preobremenjeni z oglasnimi sporočili. Vsakodnevno povečevanje števila oglasnih sporočil
in uporabe orodij za blokiranje oglasov prinaša resne izzive tako za oglaševalce kot za založnike. Ta dejstva
so spodbudila hiter razvoj sožitnega oglaševanja in vsebinskega marketinga.
Sožitno oglaševanje je za založnike izjemna priložnost. Vrednost blagovne znamke založnikov ter izkušnje pri
ustvarjanju vsebin in poznavanje zanimanj obiskovalcev so sestavine, ki jim omogočajo zagotavljanje
visokokakovostnih in ustreznih vsebin. Te so v interesu oglaševalca in potrošnika.
Sožitno oglaševanje z vidika oglaševalca in agencije blagovnim znamkam omogoča, da oblikujejo pomembnejša
in vplivnejša sporočila ter so s tem učinkovitejša pri izboljševanju ključnih kazalnikov uspešnosti.
Raziskave so tudi pokazale, da so potrošniki bolj dovzetni za pregledno trženje na podlagi vsebin in da je
njihova vključenost pri tovrstnem trženju večja od povprečne. Tehnologija omogoča podrobnejše merjenje
uporabnikove interakcije z vsebino, npr. pomikanje po vsebini okna, odstotek ogledanega video posnetka.
Tu se skriva vrednost kampanj sožitnega oglaševanja – dejanski stik z uporabniki.
Kljub temu pa sožitno oglaševanje ni preprost posel. Sožitno oglaševanje in vsebinski marketing sta delovno
intenzivni vrsti oglaševanja. Dobra, kakovostna kampanja združuje kreativnost vsebine s tehnologijo za
njeno ustrezno distribucijo. Skupno razumevanje ciljev kampanje, jasni dogovori o predhodno določenih
ključnih kazalnikih uspešnosti in tesno sodelovanje med mediji in kreativnimi agencijami ter založniki so
ključ do uspešne kampanje.
Pričakovati je, da bo naslednji korak na tem področju oglaševanja usmerjen k standardizaciji obstoječih
formatov in tehnik za zagotavljanje umerjene sožitne vsebine prek tehnologije programatičnega oglaševanja.
Novi formati in storitve bodo prišli s tehnologijami, ki omogočajo virtualno resničnost in umetno inteligenco,
in prinesli nove ravni vpliva in ustreznosti.
Priložnosti za razvoj in distribucijo vsebine v kompleksni digitalni medijski krajini za nagovarjanje in doseganje
vse bolj razdrobljenih uporabnikov šele začenjamo razumevati. Eksperimentiranje bo pomemben del
sestavljanke pri dviganju sožitnega oglaševanja in vsebinskega marketinga na naslednjo raven.
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Sožitno!? Kakšna trapasta beseda, a ne moremo pač reč’t native?

Ne, v slovenščini se ne da enostavno reč’t native, ampak vsi izgovarjajo nejtiv. Praksa z drugih področij
kaže, da se na dolgi rok izgovarjava dejansko prenese tudi v zapis (primeri: hešteg, fejk, lajk), čemur bi se
radi izognili. Bolj pomembno pa je, da verjamemo, da beseda “sožitno” odlično opiše bistvo te nove oblike
oglaševanja in jo jasno loči od vseh preostalih oblik.

Kaj je to sožitno oglaševanje? Kaj vse paše pod sožitno oglaševanje?

Sožitno oglaševanje je relativno nova oblika spletnega oglaševanja, kjer je glavno vodilo, da oglas sledi
“obliki in funkciji” mesta, kjer se pojavi – novica med novicami, informacija med informacijami, izdelek
med izdelki. To vodilo zagotavlja dobro izkušnjo za uporabnike, naročnike in založnike, je pa povzročilo
veliko raznolikost oblik oglaševanja, ki se jih ne da enostavno našteti.

A mi že delamo sožitno oglaševanje?

Mogoče. Če niste prepričani, to verjetno pomeni, da ga ne uporabljate celovito ali premišljeno, zato
priporočamo pogovor s strokovnjakom.

Koliko klikov bom dobil?

Veliko sožitnega oglaševanja se plačuje po prejetih ‘klikih’, kjer je vsak običajno vreden nekaj deset centov.
Z bolj natančnim ciljanjem cena raste.

A mi lahko naredite awareness kampanjo za čim več leadov?

Awareness kampanje se običajno ne merijo s številom leadov. Sožitno oglaševanje se lahko uporablja po
vseh točkah nakupne poti, najboljše hkrati in koordinirano. Priporočamo pogovor s strokovnjakom za
večstopenjsko trženje.

Kdaj ne priporočamo, da uporabite sožitno oglaševanje?

• ko želimo direktno izpostaviti in predstaviti produkt ali storitev,
• ko so naši cilji kratkoročni in
• ko so naši cilji usmerjeni zgolj v doseganje povečanje prodaje.
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Kaj definitivno ni sožitno oglaševanje?

Sožitno oglaševanje oglaševanje niso promocijski članki, spletne pasice, slike z logotipi, videoposnetki,
pristajalne strani in e-mailingi, ki so prodajno naravnani in nikakor ne ponujajo ključne sestavine za sožitno
oglaševanje – to je vsebina, ki prinaša uporabniku dodano vrednost.

Kako se razlikujejo sožitno oglaševanje, PR-članki in advertoriali?

Večina oglaševanja se osredotoča na blagovno znamko, ki govori predvsem o sebi in koristih uporabe.
Sožitno oglaševanje pa je plačljiva vsebina, ki se osredotoča na uporabnika in temelji na reševanju
problemov, s katerimi se ta srečuje. To so vsebine, ki so naraven del medija in uporabnika resnično
zanimajo, so vredne zaupanja in s tem ne motijo njegove uporabniške izkušnje, temveč mu prinašajo
dodano vrednost. Gre za obliko “storytellinga”, ki ne predstavlja same blagovne znamke, izdelka ali
posamičnih storitev oglaševalca, temveč se posveča posredno povezanim temam, katerih namen je z
ustvarjanjem zgodb pripeljati do haloefekta oglaševanih blagovnih znamk. Če vsebina sožitnega oglasna
že govori o izdelku ali storitvi, pa to počne zelo subtilno, tako, da se bolj kot na neposredno predstavitev
nanaša na razloge ali koristi uporabe nekega izdelka ali storitve.
Advertorial je vsebina, ki govori o tem, kar podjetje želi oglaševati – o oglaševalčevem izdelku, storitvi ali
posebnem stališču, vendar spominja na slog in uredniško ureditev. Je sožitno po principu, saj vsebinsko
dopolnjuje medij, vendar je manj zahtevna oblika sožitnega prispevka in vključuje več prehodov (povezav)
na spletno stran oglaševalca.
PR-članek je pisano promocijsko sporočilo, ki govori o tem, kar podjetje želi oglaševati in direktno opisuje
produkt/storitev ter vključuje več prehodov (linkov) na spletno stran oglaševalca.
Bistveno pa je, da morajo biti vsa oglasna ali sponzorirana sporočila ustrezno označena, da ne zavajamo
uporabnika! Z ustrezno označitvijo vsebin se zadosti tudi oglaševalskem kodeksu, ki zahteva, da je vsakršna
oblika oglasnega sporočila jasno označena. Tako bralec jasno loči med uredniško vsebino in vsebino
sožitnega oglasnega članka.
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Ali je sožitno oglaševanje samo modna muha?

Sožitno oglaševanje je v ZDA že več let najhitreje rastoč del spletnega oglaševanja, z mnogo primeri in
zadovoljnimi strankami. Pri IAB Slovenija verjamemo, da se je trend dokazal kot koristen in ga ne moremo
več razumeti kot modno muho.

Zakaj iz sožitne kampanje ni bilo neposrednih učinkov na prodajo?

Razlogov je lahko veliko. Najpogosteje gre za slabo komuniciranje pričakovanj med naročnikom in
izvajalcem, prekratko trajanje ali premajhen proračun kampanje. Med tehničnimi vidiki premislite, ali so
bili merjenje, ciljanje in razporejanje ustrezni. Priporočamo pogovor s strokovnjakom.
Namen sožitnih kampanj ni takojšnja neposredna prodaja, temveč ozaveščanje in izobraževanje
uporabnikov ter jim s konkretnimi informacijami pomagati pri reševanju njihovih izzivov. Cilj sožitnega
oglaševanja je dvig prepoznavnosti in ugleda blagovne znamke ter tako zgraditi dolgoročno povezanost in
zaupanje v blagovno znamko (produktno/storitveno ali korporativno) oglaševalca.
Različne raziskave pa kažejo, da se poleg vzpostavljanja zavedanja lahko sožitno oglaševanje vse bolj
učinkovito uporablja tudi za vplivanje na sprejemanje nakupnih odločitev. Število potencialnih kupcev
(lead generation) namreč s konsistentnimi objavami novih vsebin in z njihovo dobro izpostavljenostjo
neprestano narašča in posledično vpliva tudi na prodajne rezultate.
V katerem delu nakupnega procesa se najpogosteje uporablja sožitno oglaševanje:
• Zavedanje (top of funnel) 70 %
• Razmišljanje (consideration) 59 %
• Odločitev (Bottom of funnel) 31 %
• Drugo 5 %
Vir: Native advertising trends 2017: The news media industry
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Ali sožitno oglaševanje deluje?

Sožitno oglaševanje mora, da bi dosegel svoj polni potencial, bralca postaviti na prvo mesto ter mu ponuditi
zanimivo in zaupanja vredno vsebino. Oglaševalci, ki upoštevajo to ključno vodilo, brez dvoma dosegajo
boljše rezultate od tistih, ki želijo govoriti predvsem o svoji ponudbi.
Različne raziskave učinkovitosti sožitnega oglaševanja kažejo, da je bralec, ki je prebral vsaj en članek iz
kampanje oglaševalca, imel v primerjavi z nebralcem:
• bolj pozitivno mnenje o produktu ali storitvi,
• bolj pozitivno mnenje o predstavljeni blagovni znamki,
• dvakrat višje zavedanje o oglaševanem izdelku oziroma storitvi,
• za 30 odstotkov višjo naklonjenost blagovni znamki v primerjavi z izpostavljenostjo klasični digitalni kampanji.
Raziskava Burde, objavljena v zborniku Best of Native 2016, podaja natančne rezultate, kako učinkovito je
sožitno oglaševanje:
• 11,4 % boljši ugled oglaševane blagovne znamke
• 32,9 % višje pozitivno dojemanje oglaševane blagovne znamke
• 37,2 % višje dojemanje oglaševalca kot strokovne avtoritete
• 49,7 % višja verjetnost nakupa
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“

Na Slovenski turistični organizaciji smo že zelo zgodaj zaznali potenciale promocije prek vsebinskega
digitalnega marketinga. Na tem smo zgradili celotno strategijo nastopa in promocije Slovenije kot
turistične destinacije na tujih trgih. Smo digitalno naprednejša organizacija, ki stalno spremlja in
sledi trendom oglaševanja predvsem v tujini. Zavedamo se, da zgolj kreiranje dobrih vsebin ni dovolj,
da sporočilo doseže ključnega kupca. Zato smo že v letu 2017 vključili v svoj redni oglaševalski program
sožitno oglaševanje kot enega izmed ključnih oglaševalskih pristopov.
Alenka Pahor Žvanut,
Vodja Sektorja za vsebinski digitalni marketing, Slovenska turistična organizacija

“

Zavedamo se, da je produkt, ki ga prodajamo, po eni strani precej kompleksen, po drugi strani pa
vsebinsko ne najbolj všečen, zato ljudje raje ne razmišljajo o njem. Vsekakor je nativno oglaševanje
del oglaševanja, ki mu bomo morali v prihodnje nameniti več časa in resursov, saj bomo le prek
koristne, poučne vsebine prišli do ozaveščenega in finančno pismenega posameznika, ki se bo znal v
poplavi informacij racionalno odločati. Morda bi kot uspešen poskus tega (čeprav načeloma po teoriji
ne sodi v to vrsto oglaševanja) omenila sodelovanje z Med.over.net, kjer moderiramo forum
Pokojninsko zavarovanje in smo v zadnjih letih izvedli nekaj javnih tribun (enourna on-line prisotnost
in odgovarjanje na vprašanja bralcev), katerih namen je bil izobraževanje in ozaveščanje bralcev o
pomenu varčevanja za starost, o prednostih in nekaterih slabostih, ki jih tovrstna varčevanja imajo.
Mojca Trkman,
Višja svetovalka, služba za strateško komuniciranje in razvoj zavarovanj, Modra zavarovalnica
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Verjamemo, da v današnjem svetu veliko pomeni prava vsebina, ki hkrati gradi na povezanosti, ugledu
in zaupanju blagovni znamki. Zato ustvarjamo kakovostne vsebine, ki uporabnikom ponujajo dodano
vrednost, jih izobražujejo, jim ponujajo nasvete, so hkrati poučne in zanimive za branje ter se dotikajo
področij, ki jih ne nazadnje urejamo z različnimi zavarovalnimi produkti. S pomočjo nativnega
oglaševanja imajo omenjene vsebine dodatni doseg, uporabnikom pa približamo kredibilne vsebine
in jih tako nagovorimo tudi drugače, ne le s klasičnimi oglasi. Hkrati so vsebine s pomočjo nativnega
oglaševanja postale tudi pomemben del oglaševalskih kampanj, znotraj katerih jih vključujemo kot
enega od komunikacijskih elementov v celotnem ekosistemu nagovora ciljnih skupin.
Jaka Jauh,
Samostojni strokovni sodelavec za upravljanje blagovne znamke, Zavarovalnica Triglav

“

”

Vse več uporabljamo sožitno oglaševanje in čedalje bolj je prepleteno z vsebinskim marketingom.
Uporabniki in kupci si na družbenih omrežjih ne želijo samo oglasa z akcijsko ceno prehranskega
izdelka. Pričakujejo in raje imajo kakovostno in izobraževalno vsebino, od katere bodo imeli koristi in
ki jim bo povedala nekaj o tem izdelku. Opozorimo lahko na posebnosti izdelka, zakaj je konkreten
izdelke dober, kaj so njegove sestavine, ki so lahko dobre za nas, kako ga lahko najbolje uporabimo ipd.
Sožitno oglaševanje vključujemo v objavah na družbenih omrežjih, v elektronskih sporočilih in na
našem spletnem mestu. Uporabljamo ga tudi pri oglaševanju kampanj. Seveda je sožitno oglaševanje
v veliki meri odvisno od tistega, kar želimo oglaševati. Pomembno je tudi, ali je pri tem vključena tudi
video objava ali ne. Temu prilagodimo celoten “koncept” objave, sklopa objav ali celotne on-line
kampanje tako, da ima sožitno oglaševanje najboljše rezultate.
Goran Žarić,
Vodja digitalnega oddelka, Mercator
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“

Dobro pripravljena vsebina, ki je primerno in nezavajajoče kontekstualno umeščena, je dobrodošla
nadgradnja drugih komunikacijskih kanalov. Ker je gradnja dosega vsebinskega marketinga na lastnih
kanalih dolgotrajen proces, ki včasih zahteva več vloženih sredstev, kot je potencialni izplen, smo v
okviru strateškega razvoja blagovne znamke MojeDelo.com uporabili dodatne vire z že zgrajenim
dosegom in primerno vsebinsko usmeritvijo. Z native vsebinskimi članki v okviru FinancePRO smo leto
dni zasledovali cilje dvigovanja ozaveščenosti o kariernem razvoju med poslovno javnostjo ter
konverzijo leadov po lijaku navzdol. Prav dolgoročnejša strategija pri uporabi tega formata (v nasprotju
z enkratnim zakupom) se je izkazala za tisto, ki je dala najbolj celostne rezultate.
Maruša Grah,
Vodja marketinga, Styria digital marketplaces
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