
 

 

Če iščete učinkovitih načine za hitro širjenje svojega poslovanja in večjo 

prodajo, potem bi morali zagotovo vključiti video promocijo kot del vaših 

marketinških aktivnosti. Veliko podjetij se vedno bolj zaveda vseh prednosti 

video marketinga, zato ga vedno več podjetij uporablja za promocijo blagovnih 

znamk, storitev ali izdelkov. 

Zakaj je video marketing trenutno najbolj »vroči« način za 

promoviranje? 

Danes so ljudje lačni informacij in želijo informacije hitro. Danes so ljudje 

postali leni in si želijo vse informacije dobit v 2-3 min preko videja, kot pa da 

morajo porabiti 15-20 minut za branje besedila. Videji pripomorejo podjetjem, 

da svoji ciljni skupini v kratkem času predstavijo osnovne značilnosti svojega 

izdelka oz. storitve. 

Druga prednost video vsebin je, da jih lahko uporabimo za predstavitev na 

spletni strani, uporabimo pa jih lahko tudi za druge oblike promocije, kjer 

lahko zajamemo veliko število ljudi (preko socialnih omrežij, elektronske 

pošte,…). S socialnimi omrežji kot so Vimeo, YouTube in Facebook, lahko 

dobimo milijone ogledov na dan. Najboljše od vsega pa je, da lahko z video 

vsebino dosežemo tudi uvrstitev na prva mesta iskalnikov, kjer je vaše podjetje 

izpostavljeno na milijone potencialnim kupcev. Samo si zamišljajte, da nekdo 



vašo storitev ali produkt najde na iskalniku Google in naenkrat se pojavi vaš 

video. Stranka bo zagotovo kliknila, da pridobi več informacij. 

Skozi študijo Nielsen iz leta 2011 poročajo, da približno 76 odstotkov 

prebivalcev ZDA porabi 43 ur na mesec na internetu. V tem času si ljudje 

ogledajo več kot 3237 spletnih strani, vključno z video posnetki. V letu 2012, so 

si ljudje v ZDA ogledali več kot 21 milijard video posnetkov na spletu, kar 

dokazuje, da je video marketing najbolj učinkovit način, da dosežete svoje 

ciljne trge in potencialne stranke. 

 
Zakaj je video marketing pomemben del trženja? 

PREDNOSTI VIDEO MARKETINGA 

Ena od največjih prednosti video marketinga je, da vam pomaga z videji doseči 

na milijone ljudi v zelo kratkem času in z majhno investicijo. Vaš video lahko 

doseže milijone ogledov že v nekaj dneh. Samo predstavljajte si, kako to lahko 

koristi vašemu podjetju. Ni druge oblike trženja, ki lahko ponudi take 

prepričljive rezultate s tako nizko ceno. 

KATERIH JE 7 RAZLOGOV, ZAKAJ PROMOVIRATI SVOJE 

IZDELKE ALI STORITVE Z VIDEO VSEBINO: 

1.razlog: Z video vsebino lahko preprosto in na bolj učinkovit način 

ponudimo svoje tržno sporočilo, ker sporočilo vpliva na več različnih čutil. 

Uporaba zvoka in slike sproži poseben občutek in boljše razumevanje ideje. 

Gledanje sporočila potrebuje malo pozornosti in lahko zadrži ljudi, ki bi si 

drugače odločili pogledati že druge storitve ali izdelke. 



2.razlog: Eden izmed najboljših prednosti video marketinga je, da se poveča 

čas trajanja, ki ga oseba preživi na spletni strani. Vaše ciljno občinstvo si bo 

zapomnilo, kaj so videli in slišali, za razliko od drugih metod trženja. To je 

najboljši način, da predstavite svoje izdelke, storitve in da pojasnite, kako 

delujejo. Danes lahko socialna omrežja in e-pošto uporabite za distribucijo 

svojih videoposnetkov. 

3.razlog: Inovativna tehnologija je omogočila izdelavo poceni videov, ker so 

programi za izdelavo videjev, kamere in drugi pripomočki, sedaj na voljo po 

ugodnih cenah. Mnoga podjetja zdaj ponujajo video po zelo dostopnih cenah. 

4.razlog: Uporaba video vsebin vam tudi pomaga pri pridobivanju zaupanja 

občinstva, da občinstvo razume, da je za trženje izdelka potreben čas in trud. S 

tem podjetje ustvarja pozitiven vtis, da je družba zelo resna in skrbi za svojo 

podobo ter da želi pritegniti pozornost. Kot veste, uspeh se začne s prvim 

vtisom. 

5.razlog: Pretekle raziskave so pokazale, da več kot 79 odstotkov ljudi, ki 

uporabljajo internet, najpogosteje gledajo različne video posnetke. Zato je ta 

medij zelo močan, in če je video dobro narejen in učinkovit, lahko dela čudeže 

za vsako podjetje. 

6.razlog: Pri uporabi iskalnikov (google, yahoo,…), uporabniki interneta 

preverijo, kaj vse je na prvi strani rezultatov. Najpogosteje so videji v iskalnikih 

višje razvrščeni, kot slike, besedila in avdio datoteke, kar pomeni, da z videji 

imate večjo možnost, da vas stranke najdejo in s tem da prenesete vaše tržno 

sporočilo. Z dodajanjem video posnetkov na vašo spletno stran, si lahko 

pomagate, da je vaša spletna stran visoko na iskalnikih, in da bo vaše podjetje 

prej opaženo. 

7.razlog: Eden izmed najboljših prednosti video trženja je, da videoposnetki, 

ki jih ustvarite, bodo vidni več let in bodo s časoma pridobivali veliko ogledov. 

Običajni oglasi izginejo v kratkem času, s posnetki na video socialnih omrežjih 

in spletnih straneh, pa živijo več let. 

Si želite svoj video? Kontaktirajte me na tanja.ciglaric@gmail.com 


