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IAB SLOVENIJA

ADEX 2019

Omogočila
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Agenda

1) AdEx – splošni pregled

2) Komentar tujina – Timotej Gala, Httpool

3) AdEx – Pregled slovenskih trendov

4) Vpliv krize – Alenka Marovt, Predsednica IO MOSS

5) Pogled naprej – Igor Mali, Iprom

6) Nekaj zaključkov in krajši Q&A
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O raziskavi

AdEx 2019

Kaj merimo?
Kot vedno smo zbrali podatke o fakturiranem 

prometu (brez agencijskih popustov).

Manj podatkov
Letos smo pridobili nekoliko manj podatkov, 

predvsem zaradi krize. Pogrešali pa smo 

predvsem letna poročila in izkaze poslovanja.

Komentarji
Letos smo prvič povabili predstavnike industrije, 

da komentirajo rezultate. In delijo svoje poglede 

na prihodnost.

SEO
Še vedno ostaja izziv. A izziv je vedno večji tudi 

na nekaterih drugih področjih (programmatic, 

investicije v medije,...)

Kaj je „digital“?
Kar nekaj prihodkov se šteje pod kapo 

„oglaševanja“. Bodisi gre za skupno ponudbo ali 

projekt, ki ga ne vodimo posamezno.

Primerjave
Lokalni promet aktivno primerjamo z evropskimi 

in svetovnimi trendi (IAB Europe). 
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Še vedno velika rast!

Natančnejši vpogled : TUJINA
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Investicije v Facebook

Pogled v tujino

HTTPOOL

TIMOTEJ GALA



7

In ena novost.

Glavne kategorije

54%

15%

4%

27%
Tuji mediji

V kategoriji so vodilni mediji v lasti 

velikanov (Facebook, Alphabet,..).

Slovenski mediji

Gre za medije, ki imajo svoj sedež v 

Sloveniji in večinoma komunicirajo v 

slovenskem jeziku.

Imeniki

Domači direktoriji in portali z malimi 

oglasi.

DOOH

Gre za širšo skupino medijev, a 

prednjačijo digitalni zasloni na 

zunanjih in notranjih površinah 

(trgovine, avtobusi,..)
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Odnos med tujino in Slovenijo ostaja v približno enakih okvirjih.

Kam gredo vložki?
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Povečujejo se “druge" oblike oglaševanja

Natančnejši vpogled : SLO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Vplivneži

Email mrkt

Sožitno ogl.

Integrated con.

Display
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Prikazno oglaševanje
Še vedno največji del oglaševanja, a obstajajo 

vprašanja glede vrednosti.

Integrated content
Še posebej velik odstotek pri večjih medijih.

Sožitno oglaševanje
Največji delež rasti v odstotkih.

Vplivnostni marketing
Več podatkov imamo predvsem po zaslugi 

storitve Influee.
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Največji premiki

Vzroki rasti

9% 24% 25% 50+% 63%

Direktoriji
Pospešena rast nekaterih 
(Ceneje, SDM). A nekateri 
mediji rastejo počasneje.

Facebook
Priključitev IG in splošen 

trend mobilnosti še posebej 
s strani trgovine.

Youtube
Spremljanje AV trenda.

Vprašanja okoli 
investicij iz tujine.

Linkedin
Pokrivanje določenih 

ciljnih skupin. Promocija 
na tržišču.

DOOH
Europlakat prvič letni 
rezultati, ostali prav 

tako rastejo.
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Primerjave s tujino

Video in mobilno

23%

48%

Video

Gre za povprečje, a 

odstopanja so velika 

(5-80%).

Mobilno

Tukaj so odstopanja 

manjša, zdi se da gre za 

trend na vseh platformah.

Video

Ugotavljamo, da 
nekoliko zaostajamo 
pri vlaganjih v 
primerjavi s tujino. 

Po naših ocenah 
predvsem zaradi 
manjše 
razpoložljivosti video 
vsebin (zakupa) ter 
nekoliko višjih 
stroškov produkcije 
(za manjša podjetja).

Trenutno največji 
nosilci rasti še ne 
temeljijo na videu.

„On par“

Pri investicijah v 
mobilno oglaševanje 
smo zelo primerljivi z 
evropskimi rezultati. 

Gre za spremljanje 
uporabniških 
trendov, poleg tega 
pa so se domači 
mediji kar dobro 
odzvali s prikladnimi 
formati.

Poleg tega gre za 
velik del oglaševanja 
pri medijih z visoko 
rastjo.

YOY +3 
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Primerjave s tujino

Mobile Ad spending
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Uporabniške navade pred in po krizi?

Slovenski mediji

PREDSEDNICA IO MOSS

ALENKA MAROVT
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Digital out of home

Digitalizacija oglaševanja

63%

DOOH
Rast predvsem s 
pomočjo prenosa 

investicij v digitalne 
oblike OOH.



15

Oziroma kaj prihaja…

Kaj še ne zaznamo?
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Vir: Mediana IBO 2018

Digital audio
Oglaševanje v podcastih, 

Soundcloud, radio,….

Gaming
Področje velikih vlaganj v tujini, 

zanimivo tudi zaradi „streaming“ 

platform kot sta Twitch in Discord.

Instagram
Monetizacija influencerjev in 

mogoče boljši pregled nad 

industrijo?
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Kaj menijo mediji in kaj agencije?

Prikazno oglaševanje

Pasična slepota
Premalo sredstev
Politika, Neznanje 
Prodajni podatki vpliva

Unikatni formati, Vidnost
Učinkovitost, Merljivost

Ugodna cena 
Nizki stroški produkcije

Slabi „rezultati“
Pasična slepota

Moteči oglasi 
Padanje „desktop“ uporabe

„Ad blockerji“

Uvajanje drugih formatov,
Nizke cene

AGENCIJE MEDIJI
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Raziskava med podjetji, Iprom

Kaj prinaša leto 2020?

IPROM

IGOR MALI
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Kaj lahko pričakujemo?

AdEx 2020?

Učinek krize
Digitalizacijo je pospešila predvsem kriza, zato je 

pričakovati, da bomo iz nje izšli še močnejši (kot 

pri zadnji krizi konec koncev).

Mobilnost
Mobilne platforme bodo še rasle, z njimi pa 

investicije vanje. Bomo znali izkoristiti vrednost? 

Bomo znali osnovati cenovno politiko?

TV in splet
Prepletanje sproža velika vprašanja, predvsem v 

kontekstu obvladovanja toka investicij ter 

merjenja.

E-commerce
Pospešeni prehod na e-commerce bo pomenil 

tudi POS oglaševanje. 

Metrike
Približevanje vseh oblik oglaševanja bo 

zahtevalo skupne (ali vsaj primerljive) metrike.

Navodila
Naslednje leto načrtujemo nove pristope k 

zbiranju podatkov.
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Zoran Savin

HVALA!


