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Na “ti” z občinstvom
Delavniške vaje

Zala Velkavrh, 2022



Opozorilo: vaje so zgolj pripomoček za razmislek o tem, kako se vživeti v kožo uporabnika. 
Uporaba na lastno odgovornost.



1. S kom govorimo - v resnici? Profil ciljne skupine
2. Kaj jih muči? Kaj bi jih razveselilo? Pains, gains, jobs

3. Kaj jim hočemo sporočiti? Ključno sporočilo
4. Kaj hočemo, da naredijo? Call to action

5. Kako lahko naš projekt predstavimo v enem kratkem stavku? Bistvo ponudbe
6. V čem je projekt poseben in unikaten? Edinstvena vrednost
7. Zakaj smo mi in naš projekt boljši od drugih? Konkurenca

8. Kako komunicirajo naslovniki? Kako mi? Opredelitev kanalov

9. Koga moramo navdušiti, da bo projekt uspešen? Prioritizacija

Osnove uspešne komunikacije



1. Scan obstoječih komunikacijskih aktivnosti

● Kaj delamo dobro? Kaj slabo?
● Katere kanale uporabljamo? Kje se občinstvo najbolj odziva?
● Kako ljudje izvejo za nas / naše dogodke?
● Koliko dela nam vzame komunikacija?
● S katerimi aktivnostmi želimo (moramo) nadaljevati?
● Kaj lahko opustimo?



● Zakaj sploh komuniciramo?
● Kaj želimo doseči?
● Poveži s cilji projekta oz. organizacije!

2. Določanje ciljev komunikacije



● S kom govorimo - v resnici?
● Kaj jih muči?
● Kaj bi jih razveselilo?
● “Think more broadly by asking this 

question: Whose opinion do we care 
about?”

● Zapiši vsa občinstva, ki so pomembna 
za vas, in jih razvrsti po prioriteti

3. Iskanje občinstva



3. Opis ključnih person

Persono je 
smiselno ustvariti 
za tiste ciljne 
skupine 
uporabnikov, ki 
so za vas najbolj 
pomembne.



4. Value proposition

● Kako lahko naš projekt predstavimo v 
enem kratkem stavku?

● V čem je projekt poseben in unikaten? 
● Zakaj smo mi in naš projekt boljši od 

drugih?
● Kaj je naša storitev?
● Kako ustvarjamo vrednost?
● Kako olajšamo probleme?



4. Konkurenca

Razmisli o tem, s kom tekmujete za 
čas, ki vam ga namenijo uporabniki.

Opazuj, kaj počne konkurenca: se 
lahko od njih kaj naučimo? Kako se 
razlikujemo od njih?



4. Kanali

● Kako komunicirajo naši uporabniki?
● Katere kanale uporabljajo?
● Kje dobijo informacije?
● Katere kanale uporabljamo mi?
● Kako vzdrževati stike na dolgi rok, ne 

samo obveščati?



4. Ključna sporočila, CTA

KLJUČNA SPOROČILA
● Kaj želimo sporočiti uporabnikom?
● Kako se to nanaša na njihove probleme, 

vrednote, naloge?

CALL TO ACTION (CTA)
● Kaj hočemo, da naredijo uporabniki?



Vprašanja / komentarji / predlogi za sodelovanje?

zalavelkavrh@gmail.com
Linkedin: Zala Velkavrh

031676144

mailto:zalavelkavrh@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/zala-velkavrh/
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