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»Ko bodo današnji 
osnovnošolci 
končali fakulteto, 
bo splet 
prevladujoč 
oglasni medij 
na svetu«
Simon Cetin, soustanovitelj podjetja iPROM, 
vodilnega slovenskega zakupnika oglasnega 
prostora v digitalnih medijih, je prepričan, da 
je prihodnost oglaševanja na spletu. Digitalno 
razmišljanje bo v vedno večji meri prevevalo 
tudi podjetja, ki bodo zaposlovala posebne 
ekipe za digitalno komuniciranje. Če se to 
za zdaj še sliši nekoliko utopično, pa bo že 
čez desetletje nekaj povsem običajnega.

ȫȫ Simona Kruhar 
Foto: Bojan Šverko

Simon Cetinȫjeȫspletniȫnavdušenecȫinȫ
podjetnik,ȫkiȫjeȫpredȫskorajȫpetnajstimiȫletiȫ
soustanovilȫpodjetjeȫiPROM,ȫdanesȫvodilnoȫ
medijskoȫagencijoȫvȫSlovenijiȫsȫcelovitimiȫ
rešitvamiȫzaȫdigitalnoȫkomuniciranje.ȫKotȫ
pravi,ȫžeȫvseh,ȫskorajȫpetnajstȫletȫneznanskoȫ
uživaȫvȫsvojemȫdelu,ȫkiȫzanjȫniȫleȫslužba,ȫtem-
večȫdelȫživljenja.ȫPrepričanȫje,ȫdaȫjeȫpriho-
dnostȫoglaševanjaȫnaȫspletu,ȫinȫsiȫprizadeva,ȫ
daȫdoȫtegaȫspoznanjaȫpridejoȫtudiȫnaročniki.ȫ
Poȫnjegovihȫbesedahȫpodjetjaȫšeȫvednoȫpre-
maloȫvlagajoȫvȫrazvojȫlastnihȫstrokovnjakovȫ
zaȫdigitalnoȫkomuniciranje.ȫGledeȫnaȫto,ȫdaȫ
jeȫdigitalnoȫokoljeȫrealnostȫvsehȫpodjetij,ȫbiȫ
taȫmoralaȫposkrbeti,ȫdaȫimajoȫvȫtrženjskihȫ
oddelkihȫposebnoȫekipo,ȫkiȫbiȫseȫposveča-
laȫzgoljȫdigitalnemuȫpodročju.ȫVȫtakšnemȫ
okoljuȫmedijskegaȫnačrtovanjaȫinȫzakupaȫ
medijskegaȫprostora,ȫkotȫjeȫbilȫznačilenȫzaȫ
tradicionalneȫmedije,ȫniȫveč,ȫpraviȫCetin,ȫ
sajȫseȫkupujeȫdosegȫnatančnoȫdoločenihȫcilj-
nihȫskupinȫzȫdoločenimiȫvzorciȫvedenja.ȫSȫ
SimonomȫCetinomȫsmoȫseȫpogovarjaliȫtudiȫ
oȫrealnostiȫštevilk,ȫkiȫgovorijoȫoȫvrednostiȫ
spletnegaȫoglaševanja,ȫvlogiȫiPROM-aȫnaȫ
slovenskemȫmedijskemȫtrguȫinȫmožnostiȫ
njegoveȫširitveȫnaȫtujeȫtrge.ȫ

Po ugotovitvah Mediane je bruto vrednost 
spletnega oglaševanja v letu 2012 še upadla 
– znašala je 26 milijonov evrov oziroma 16 
odstotkov manj kot leta 2011. Kako si to raz-
lagate, so tudi na spletu razlike med bruto 
in neto vrednostjo oglaševanja ogromne (v 
drugih medijih je razmerje približno 1:3)? 

ȫȫ Medianiȫposredujeȫpodatkeȫoȫvrednostiȫ
oglaševanjaȫnaȫinternetuȫpribližnoȫtretjinaȫ
slovenskihȫtržnoȫzanimivihȫspletnihȫmedijev.ȫ

Toȫpomeni,ȫdaȫsoȫtiȫposlaliȫzaȫletoȫ2012ȫnižjeȫ
številke,ȫneȫpaȫdaȫjeȫvrednostȫoglaševanjaȫvȫ
digitalnihȫmedijihȫvȫprimerjaviȫzȫletomȫ2011ȫ
padla.ȫPodatkiȫMedianeȫseȫnanašajoȫleȫnaȫenȫ
delȫslovenskihȫspletnihȫmedijev,ȫneȫvključu-
jejoȫvsehȫoglaševalskihȫomrežijȫinȫtudiȫneȫ
tujihȫspletnihȫmedijevȫinȫmrež.ȫSamȫsemȫbilȫ
medȫpobudniki,ȫdaȫMedianaȫvključiȫpodatkeȫ
zaȫinternetȫvȫsvojoȫraziskavo,ȫpredlagalȫsemȫ
tudiȫmetodologijo,ȫvendarȫjeȫšloȫtoȫpotemȫ
zaradiȫinteresaȫdvehȫtedajȫrelativnoȫvelikihȫ
spletnihȫmedijevȫvȫnekoȫsvojoȫsmer.ȫInȫpo-
temȫdanesȫnekdo,ȫkotȫrecimoȫvi,ȫtoȫprebereȫ
inȫdobiȫobčutek,ȫdaȫseȫdigitalnoȫoglaševanjeȫ
vȫSlovenijiȫzmanjšuje,ȫpovsodȫpoȫsvetuȫpaȫ
raste.ȫOcenjujem,ȫdaȫjeȫpanogaȫpriȫnasȫrealnoȫ
vȫlanskemȫletuȫgledeȫnaȫpretekloȫletoȫzraslaȫ
zaȫpribližnoȫ20ȫodstotkovȫneto.ȫ

Karȫzadevaȫnetoȫinȫbrutoȫvrednostiȫdigi-
talnegaȫoglaševanja,ȫsoȫrazlikeȫzaradiȫraz-
ličnihȫmodelovȫobračunavanjaȫeneȫinȫisteȫ
oglasneȫpovršineȫlahkoȫprecejȫvelike.ȫČeȫbiȫ
miȫMedianiȫposredovaliȫpodatkeȫvȫpredlaga-
niȫobliki,ȫlahkoȫsamoȫizȫnaslovaȫprikaznegaȫ
oglaševanjaȫskupniȫvrednostiȫzaȫletoȫ2012ȫ
prištejeteȫdobrihȫ10ȫmilijonovȫevrovȫbruto.ȫ

Zakaj menite, da spletno oglaševanje v Slo-
veniji še ne dosega dvomestnega deleža v 
oglaševalskem kolaču? Ali je sploh mogoče, 
da pride do tega glede na majhnost trga?

ȫȫ Poglavitniȫrazlogiȫsoȫtrije.ȫPrviȫjeȫnasle-
dnji:ȫvȫizvedboȫcenovnoȫučinkoviteȫoglaše-
valskeȫakcijeȫvȫdigitalnemȫokoljuȫjeȫtrebaȫ
vložitiȫprecejȫtruda,ȫpotrebuješȫprilagojenoȫ
programskoȫopremo,ȫkiȫvseȫtoȫomogoča,ȫnad-
zorujeȫinȫpoenostavi,ȫpotrebuješȫizkušnjeȫinȫ
ljudiȫsȫpoznavanjemȫdigitalnegaȫokolja.ȫInȫ
obȫtemȫseȫsevedaȫukvarjašȫsȫprofitabilno-
stjoȫtegaȫpočetja.ȫRazlikaȫvȫtehničniȫorga-
nizacijiȫoglaševalskeȫakcijeȫzȫdosegomȫpolȫ

milijonaȫciljnihȫuporabnikovȫinȫdosegomȫ
petȫmilijonovȫuporabnikovȫvȫistiȫciljniȫsku-
piniȫjeȫminimalna,ȫrazlikaȫvȫprihodkovnemȫ
smisluȫzaȫizvajalcaȫpaȫlahkoȫvelika.ȫKlasičniȫ
»upravljavci«ȫmedijskihȫsredstevȫseȫmorajoȫ
ukvarjatiȫsȫsvojoȫprofitabilnostjo,ȫinȫtoȫseȫžalȫ
dostikratȫdelaȫnaȫračunȫnaročnikov.ȫLažjeȫjeȫ
strateškoȫoperiratiȫzȫnekajȫmedijiȫinȫzaȫistoȫ
aliȫzaradiȫkoncentracijeȫceloȫvišjoȫprovizijoȫ
tjaȫskoncentriratiȫpraktičnoȫvesȫproračun,ȫ
digitalnegaȫoglaševanjaȫpaȫzravenȫpristavitiȫ
ravnoȫtoliko,ȫdaȫnaročnikȫdobiȫobčutek,ȫdaȫ
gaȫobvladašȫinȫdaȫjeȫtaȫsegmentȫ»pokrit«.ȫNiȫ
gaȫjunaka,ȫkiȫbiȫlahkoȫ»ročno«ȫsȫklasičnimiȫ
principiȫdelaȫmedijskeȫagencijeȫzaȫnaročnikaȫ
izvedelȫdigitalnoȫakcijo,ȫkiȫbiȫprineslaȫrezul-
tate,ȫkiȫjihȫosebnoȫštejemȫkotȫdobre.

Miȫtoȫrešujemoȫzȫrazvojemȫprogramskeȫ
opreme,ȫsȫkateroȫposkušamoȫavtomatiziratiȫ
vseȫposlovneȫprocese,ȫodȫnačrtovanjaȫakcijeȫ
naȫosnoviȫpodatkovȫvȫrealnemȫčasuȫprekoȫ
zakupaȫdoȫnjeneȫrealnočasovneȫoptimiza-
cije.ȫČeȫneȫbiȫimeliȫdesetȫljudiȫvȫrazvoju,ȫbiȫ
nasȫbiloȫvȫiPROM-uȫzaȫistiȫobsegȫdelaȫsto,ȫ
paȫšeȫtakoȫbrezȫtehnologijeȫneȫbiȫimeliȫnitiȫ
teoretičnihȫmožnostiȫzaȫcenovnoȫučinkovitoȫ
poraboȫnaročnikovihȫsredstev,ȫnamenjenihȫ
oglaševanjuȫvȫdigitalnihȫmedijih.ȫDelatiȫbrezȫ
programskeȫopremeȫinȫneprestanegaȫtehnič-
negaȫrazvojaȫvȫtemȫokoljuȫjeȫtakoȫkotȫgraditiȫ
avtocestoȫzȫlopato.ȫDanesȫtoȫpačȫneȫgre.ȫȫȫȫȫȫȫ

Drugiȫrazlogȫje,ȫdaȫpodjetjaȫkljubȫočitnimȫ
napredkomȫvȫzadnjihȫletihȫšeȫvednoȫpremaloȫ
vlagajoȫvȫrazvojȫlastnihȫspecialistovȫzaȫdi-
gitalnoȫkomuniciranje.ȫVsakoȫpodjetjeȫaliȫ
organizacijaȫbiȫmoralaȫdanesȫimetiȫčloveka,ȫ
kiȫjeȫpopolnomaȫposvečenȫdigitalnemuȫko-
municiranjuȫinȫtrženju.ȫTrženjeȫvȫpodjetjuȫ
moraȫdanesȫimetiȫposebnoȫekipo,ȫkiȫseȫukvar-
jaȫizključnoȫzȫdigitalnimȫokoljemȫinȫjeȫzaȫtoȫ
specializirana,ȫpreizkuša,ȫseȫuči.ȫMordaȫseȫ

toȫslišiȫutopično,ȫampakȫdigitalnoȫpodročjeȫ
jeȫdanesȫhudoȫvelikaȫrealnost.ȫInȫobvladatiȫ
gaȫjeȫstrateškaȫprednost.

Tretjiȫrazlogȫseȫnanašaȫpredvsemȫnaȫmul-
tinacionalke,ȫkiȫslovenskiȫtrgȫpriȫrazporejanjuȫ
proračunovȫnemalokratȫpostavijoȫobȫbokȫka-
kšnihȫvzhodnoevropskihȫdržav.ȫMultinacio-
nalkaȫimaȫsklenjenoȫpogodboȫzȫagencijskoȫ
mrežo,ȫkiȫjeȫdenimoȫzastopanaȫtudiȫnaȫsloven-
skemȫtrgu,ȫinȫtakoȫjeȫvseȫprecejȫzabetoniranoȫvȫ
nekeȫokvire.ȫPrestopanjeȫtehȫokvirovȫoziromaȫ
prilagajanjeȫrealnimȫrazmeramȫnaȫtrguȫpaȫ
jeȫzaȫpredstavnike,ȫkiȫjihȫjeȫmultinacional-
kaȫsamaȫpostavilaȫzaȫnašȫtrg,ȫtakoȫvȫmnogihȫ

ȫȖ Podjetje iPROM na kratko

Leto ustanovitve:ȫ1999
Število zaposlenih:ȫ25,ȫodȫtegaȫ10ȫvȫ
razvoju
Prihodki od prodaje v letu 2011:ȫ2,3ȫ
milijonaȫevrov
Čisti dobiček v letu 2011:ȫ43.000ȫevrov
Produkti/rešitve:ȫiPROMȫCloudȫ(me-
dijskiȫzakupȫvȫoblaku),ȫiPROMȫADȫSer-
verȫ(distribucija,ȫciljanjeȫinȫsledenjeȫ
oglasnemuȫgradivuȫnaȫspletu),ȫiPROMȫ
Neosȫ(centraliziranȫsistemȫporočanjaȫ
inȫvrednotenjaȫvsehȫoblikȫzakupaȫogla-
snegaȫprostoraȫnaȫspletu),ȫiPROMȫSe-
archȫ(iskalniȫmarketing),ȫiPROMȫCen-
tralȫ(sistemȫzaȫprikaznoȫoglaševanje),ȫ
iPROMȫPremiumȫ(napredneȫmožnostiȫ
prikaznegaȫoglaševanja,ȫpremimȫmedijiȫ
inȫpremiumȫpozicijeȫoglasov),ȫiPROMȫ
Socialȫ (družbenaȫ omrežja),ȫ iPROMȫ
Mobileȫ(mobilnoȫoglaševanje),ȫiPROMȫ
Videoȫ(sistemȫzaȫposredovanjeȫvideo-
vsebin).
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primerihȫizrednoȫnapornoȫinȫdolgotrajno.ȫ
Spomnimȫseȫprimera,ȫkoȫjeȫnekaȫagencijaȫ
zaračunalaȫnaročnikuȫvečȫkotȫ30ȫtisočȫevrovȫ
zaȫizvedboȫoglaševalskeȫakcijeȫvȫdigitalnihȫ
medijih,ȫisteȫrezultateȫpaȫbiȫlahkoȫnaročnikȫ
dobilȫzaȫšestȫtisočȫevrov.ȫSeveda,ȫmedijiȫsoȫbiliȫ
tistiȫdanȫveseli,ȫizvajalciȫtudi.ȫTodaȫnaročnikȫ
jeȫimelȫžalȫaliȫpaȫnaȫsrečoȫizrednoȫjasneȫkon-
verzijskeȫciljeȫinȫpoȫkončaniȫakcijiȫjeȫinternetȫ
vȫSlovenijiȫopredelilȫkotȫneučinkovitȫmedij.ȫ
Takšnoȫravnanjeȫškodiȫvsem,ȫkiȫseȫtakoȫaliȫ
drugačeȫukvarjamoȫzȫdigitalnimȫpodročjem.ȫ
Taȫnaročnikȫseȫjeȫvȫdigitalnoȫokoljeȫponovnoȫ
odpravilȫšeleȫpoȫtrehȫletih,ȫvȫtoȫpaȫsmoȫmoraliȫ
vložitiȫogromnoȫtruda.ȫȫ

Doȫdvomestnegaȫdeležaȫvȫoglaševalskemȫ
kolačuȫpaȫboȫdigitalnoȫoglaševanjeȫtudiȫpriȫ
nasȫprišlo,ȫaȫzȫnekajletnimȫzamikom.ȫVȫVelikiȫ
Britanijiȫsoȫinvesticijeȫvȫdigitalneȫmedijeȫžeȫ
predȫštirimiȫletiȫprehiteleȫinvesticijeȫvȫde-
nimoȫtelevizijskoȫoglaševanje,ȫpenetracijaȫ
internetaȫtamȫinȫčas,ȫkiȫmuȫgaȫljudjeȫname-
nijo,ȫpaȫjeȫsamoȫnekajȫodstotnihȫtočkȫvišjiȫkotȫ
vȫSloveniji.ȫToȫnamȫnekajȫpove,ȫpercepcijaȫ
internetaȫmedȫSlovenciȫinȫtržnikiȫpriȫnasȫ
resȫneȫmoreȫbitiȫtakoȫdrugačnaȫkotȫvȫAngliji.ȫȫȫȫȫȫȫȫ
 
V podjetju iPROM se v največji meri ukvar-
jate z zakupom medijskega prostora na sple-
tu. Kolikšen je vaš delež v celotnem zakupu 
oglaševanja na spletu v Sloveniji?

ȫȫ Sȫpomočjoȫnašeȫprogramskeȫopremeȫzaȫ
upravljanjeȫposlovnihȫprocesovȫnaȫpodročjuȫ
trgovanjaȫzȫmedijskimȫprostoromȫvȫdigital-
nihȫmedijihȫiPROMȫAdȫServerȫsoȫvȫlanskemȫ
letuȫslovenskiȫspletniȫmediji,ȫagencijeȫinȫ
neposredniȫnaročnikiȫizvedliȫzaȫdobrihȫ20ȫ
milijonovȫevrovȫoglaševalskihȫposlov.ȫToȫjeȫ
zaȫpribližnoȫ30ȫodstotkovȫvečȫkotȫvȫletuȫ2011.ȫ
Govorimȫoȫcenahȫpoȫcenikihȫmedijev.ȫKakšenȫ
jeȫnašȫtržniȫdeležȫnaȫtemȫpodročju,ȫtežkoȫ
ocenim,ȫzagotovoȫpaȫimamoȫnaȫtakšenȫaliȫ
drugačenȫnačinȫ»prsteȫvmes«ȫvȫpribližnoȫ80ȫ
odstotkihȫposlov,ȫkiȫseȫrealizirajoȫvȫdomačihȫ
spletnihȫmedijih.ȫȫȫ

Ali sodelujete neposredno z naročniki ali pa 
se povezujete tudi z največjimi medijskimi 
zakupniki v Sloveniji?

ȫȫ Našeȫsodelovanjeȫtemeljiȫnaȫtrehȫključ-
nihȫpartnerstvih,ȫinȫsicerȫsȫspletnimiȫmediji,ȫ
agencijamiȫoziromaȫmedijskimiȫzakupni-
kiȫterȫzȫneposrednimiȫnaročniki.ȫSpletnimȫ
medijemȫzagotavljamoȫprogramskoȫopremoȫ
zaȫupravljanjeȫoglasnegaȫinventarja,ȫteh-
ničnoȫpodporoȫinȫstandardizacijoȫzȫvidikaȫ
formatizacije.ȫAgencijamȫkotȫpodizvajalciȫ
zagotavljamoȫceloviteȫrešitveȫnaȫpodročjuȫ
zakupaȫdigitalnihȫmedijev,ȫvȫnekaterihȫpri-
merihȫodȫnasȫteȫkupujejoȫsamoȫprodukte,ȫre-
cimoȫiPROMȫCentral,ȫiPROMȫVideo,ȫiPROMȫ
Mobile,ȫmedtemȫkoȫzaȫnaročnikovoȫspletnoȫ
medijskoȫstrategijoȫskrbijoȫsame.ȫVȫtretjemȫ
primeruȫseȫprekoȫagencijeȫopraviȫsamoȫpre-
fakturiranje,ȫzȫnaročnikomȫpaȫsodelujemoȫ
neposredno.ȫZȫneposrednimiȫnaročnikiȫso-
delujemoȫkotȫpartnerjiȫvȫvlogiȫspecialistaȫzaȫ
oglaševanjeȫinȫkomuniciranjeȫvȫdigitalnihȫ
medijih.ȫPomagamoȫjimȫpriȫizkoriščanjuȫ
digitalnegaȫokoljaȫzaȫpovečanjeȫposlovnihȫ
rezultatov,ȫstrateško.ȫZagotavljamoȫjimȫnašeȫ
svetovalneȫrešitveȫzȫvidikaȫcelostnegaȫtrženjaȫ
inȫkomuniciranjaȫvȫdigitalnemȫokolju.ȫTrgȫjeȫ
majhenȫinȫmoramoȫseȫprilagoditiȫvsakemuȫ
primeruȫinȫvsakiȫoblikiȫsodelovanjaȫposebej.ȫȫȫ

Kako bi natančneje opredelili vlogo iPROM-a 
v odnosu med medijsko agencijo in naročni-
kom – kaj lahko vi ponudite naročniku, česar 
»klasična« medijska agencija ne more? 

ȫȫ Kotȫspecialistȫzagotavljamoȫnaborȫrešitev,ȫ
kiȫsoȫnujneȫzaȫcenovnoȫučinkovitostȫoglaše-
valskeȫakcijeȫvȫdigitalnemȫokolju.ȫGreȫzaȫnizȫ
malihȫdelčkov,ȫkiȫsestavljajoȫposameznoȫogla-

ševalskoȫakcijo.ȫVsakȫizmedȫtehȫdelčkov,ȫkiȫseȫ
naȫprviȫpogledȫmordaȫneȫzdiȫpomemben,ȫlahkoȫ
vplivaȫnaȫključneȫparametreȫuspešnostiȫakcije.ȫ
Zȫvidikaȫmedijskegaȫposlaȫbiȫlahkoȫnaȫkrat-
koȫrekel,ȫdaȫiPROMȫzagotavljaȫnaročnikomȫ
posredovanjeȫkomercialnihȫvsebinȫciljnimȫ
skupinamȫnaȫtakšenȫnačin,ȫdaȫbodoȫvȫdolo-
čenemȫčasovnemȫobdobjuȫoglaševanoȫkupili.ȫ

Najȫomenimȫsamoȫnekajȫpodrobnostiȫzȫ
vidikaȫnašihȫprednosti.ȫEdiniȫnaȫslovenskemȫ
trguȫlahkoȫizvajamoȫ»userȫcentricȫtargeting«,ȫ
uporabniškoȫusmerjenoȫciljanje.ȫUpravljamoȫ
torejȫsȫfrekvencoȫizpostavljanjaȫoglasnegaȫ
sporočilaȫposameznemuȫuporabnikuȫznotrajȫ
vnaprejȫdoločeneȫciljneȫskupineȫuporabni-
kov,ȫneȫgledeȫnaȫmedij.ȫSȫtehnologijoȫediniȫnaȫ
trguȫizločamoȫprekrivanjeȫspletnihȫmedijevȫ
poȫdosegu.ȫImamoȫnajpopolnejšiȫsistemȫzaȫ
izvajanjeȫ»retargetinga«ȫnaȫdomačemȫtrgu.ȫ
ZaȫmedijskiȫzakupȫrazvijamoȫrešitevȫiPROMȫ
Cloud,ȫmedijskiȫzakupȫvȫoblaku,ȫkiȫzȫavtoma-
tikoȫpoenostavljaȫprocesȫzakupa,ȫpovezujeȫ
analitikoȫsȫprogramomȫzaȫciljanjeȫinȫskrbiȫ
zaȫrealnočasovnoȫoptimizacijoȫmedijskihȫ
aktivnosti.ȫRazmerjeȫmedȫizvedboȫakcijeȫsȫ
pomočjoȫrešitveȫiPROMȫCloudȫinȫročnimȫ
zakupomȫjeȫzȫvidikaȫneposredneȫodzivnostiȫ
aliȫpaȫznamčenjaȫvsajȫ3:1ȫvȫpridȫnašiȫrešitvi.ȫ

Upravljamoȫprviȫinȫnajvečjiȫsistemȫzaȫpri-
kaznoȫoglaševanjeȫnaȫtrguȫiPROMȫCentral,ȫ
največjiȫsistemȫzaȫvideoȫoglaševanjeȫiPROMȫ
Videoȫinȫnajvečjoȫosnovoȫzaȫizvedboȫakcijȫnaȫ
mobilnemȫporočjuȫiPROMȫMobile.ȫImamoȫ
svetovalniȫoddelekȫzaȫstrateškoȫsvetovanjeȫ
naročnikomȫsȫpodročjaȫdigitalnegaȫtrženja,ȫ
imamoȫprekaljenoȫtehničnoȫpodporo,ȫkiȫ
naročnikomȫuresničiȫšeȫtakoȫbizarneȫzah-
teveȫinȫskrbi,ȫdaȫuporabnikiȫkljubȫtehničnoȫ
zapletenimȫkreativnimȫrešitvamȫšeȫvednoȫ
uživajoȫsvojoȫuporabniškoȫizkušnjo.ȫNašimȫ
naročnikomȫkotȫdodanoȫvrednostȫzagota-
vljamoȫrednaȫizobraževanjaȫinȫskrbimoȫzaȫ
izmenjavoȫizkušenjȫsȫpodročjaȫdigitalnegaȫ
marketingaȫvȫokviruȫiPROMȫAkademije.ȫ
Dobroȫseȫzavedam,ȫdaȫčeȫbomoȫuveljavljaliȫ
spletnoȫoglaševanjeȫkotȫpanogoȫinȫpredsta-
vljaliȫnjegovȫpomen,ȫbomoȫsevedaȫtudiȫmiȫ
imeliȫnekajȫodȫtega.ȫNaȫtrguȫsmoȫnamrečȫ
takoȫmočni,ȫdaȫčeȫseȫboȫdeležȫspletnegaȫogla-
ševanjaȫpovečal,ȫboȫtoȫvsekakorȫpozitivnoȫ
vplivaloȫnaȫnas.ȫInȫzatoȫnamȫjeȫvȫinteresu,ȫ
daȫizobražujemoȫinȫdokazujemo,ȫdaȫjeȫspletȫ
zaupanjaȫvredenȫoglasniȫmedij.ȫVȫskorajȫ
petnajstihȫletihȫsmoȫsiȫpridobiliȫkarȫnekajȫ
izkušenj,ȫsȫkaterimiȫdanesȫlahkoȫsamoza-
vestnoȫtrdim,ȫdaȫzeloȫdobroȫvemo,ȫkajȫde-

lamo,ȫinȫsvojoȫučinkovitostȫdokazujemoȫsȫ
konkretnimiȫštevilkami.ȫȫȫȫȫȫȫȫ

Kateri so vaši največji konkurenti v Sloveniji?
ȫȫ PriȫmedijskemȫdeluȫstaȫtoȫHttpoolȫinȫIn-

teractive.ȫTeȫljudiȫspoštujem.ȫVelikoȫsoȫna-
rediliȫinȫšeȫvednoȫdelajoȫzaȫrazvojȫpanogeȫterȫ
uveljavljanjeȫspecialistovȫzaȫdigitalnoȫogla-
ševanjeȫinȫzakupȫdigitalnihȫmedijev.ȫKoȫseȫzȫ
njimiȫkdajȫpotegujemoȫzaȫposel,ȫjeȫprisotenȫ
posebenȫadrenalin,ȫkerȫvem,ȫdaȫsoȫkompe-
tentniȫsogovornikiȫpriȫnaročniku.ȫVȫtehno-
loškemȫdeluȫpaȫsmoȫzaradiȫnašegaȫvstopaȫvȫ
taȫposelȫpredȫsedmimiȫletiȫpraktičnoȫbrezȫ
konkurence.ȫNaȫsvetovalnemȫpodročjuȫpa,ȫ
kajȫnajȫrečem,ȫdanesȫjeȫnaȫtrguȫprecejȫraz-
ličnihȫsvetovalcevȫ...

Spletne oglaševalske formate in rešitve raz-
vijate sami. Zakaj ste se raje odločili za lastni 
razvoj, kot pa da bi uporabili že obstoječe 
rešitve večjih svetovnih ponudnikov?

ȫȫ Zatoȫ kerȫ predȫ petnajstimiȫ letiȫ nismoȫ
imeliȫdenarja,ȫediniȫresenȫponudnikȫpro-
gramskeȫopremeȫjeȫbilȫtakratȫDoubleclick.ȫ
Koȫsmoȫstvariȫnaštudirali,ȫsmoȫocenili,ȫdaȫ
lahkoȫtakȫprogramȫnaredimoȫsami.ȫRazvojȫ
smoȫzačeliȫletaȫ2000ȫzȫlansiranjemȫprvihȫ

SpletniȫpodjetnikȫSimonȫCetinȫjeȫpodjetjeȫiPromȫustanovilȫskupajȫzȫDejanomȫStrunoȫletaȫ1999ȫinȫgaȫvȫtemȫčasuȫpopeljalȫdoȫpoložajaȫ
vodilnegaȫzakupnikaȫoglasnegaȫprostoraȫvȫdigitalnihȫmedijihȫvȫSlovenijiȫinȫspecialistaȫzaȫrazvojȫtehničnihȫrešitevȫnaȫpodročjuȫdigitalnegaȫ
oglaševanja.ȫPodjetjeȫjeȫvodilȫdoȫzačetkaȫletaȫ2012,ȫzdajȫpaȫseȫkotȫpartnerȫposvečaȫrazvojuȫȫnjegovihȫnovihȫstoritevȫinȫstrateškiȫširitvi.
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števcevȫobiskaȫvȫSloveniji.ȫSpletnimȫmedi-
jemȫsmoȫponujaliȫbrezplačnoȫanalizoȫobi-
skanosti,ȫokrnjenoȫoblikoȫtega,ȫkarȫjeȫdanesȫ
GoogleȫAnalytics.ȫPotemȫsmoȫizdelaliȫsistemȫ
zaȫbrezplačnoȫizmenjavoȫoglasnegaȫprosto-
ra,ȫseȫzȫnjimȫučiliȫinȫletaȫ2001ȫlansiraliȫprvoȫ
slovenskoȫkomercialnoȫoglaševalskoȫmrežoȫ
iPROMȫCentral,ȫkiȫjeȫšeȫdanesȫnajvečjaȫvȫ
Sloveniji.ȫTakratȫjeȫbiloȫvȫSlovenijiȫnekajȫčezȫ
250ȫtisočȫuporabnikovȫinterneta.ȫResničnoȫ
smoȫbiliȫentuziasti.ȫ

Potemȫsmoȫletaȫ2003ȫpredstaviliȫpro-
gramskoȫopremoȫzaȫizvedboȫoglaševanjaȫ
zȫnaprednimiȫoglasi,ȫletaȫ2005ȫsistemȫzaȫ
videooglaševanje,ȫpredȫtemȫpaȫšeȫsistemȫzaȫ
celovitoȫevaluacijoȫzakupaȫoglasnegaȫpro-
storaȫnaȫspletnihȫmedijihȫiPROMȫNeos.ȫVȫ
temȫobdobjuȫsmoȫsodelovaliȫtudiȫzȫmed-
narodnoȫorganizacijoȫIABȫpriȫvzpostavitviȫ
globalnegaȫstandardaȫzaȫspletnoȫmerjenje.ȫ
Potemȫsmoȫzaradiȫplagiatorstva,ȫkiȫnasȫjeȫ
spravljaloȫobȫživce,ȫzačeliȫuvajatiȫzaščitoȫ
formatovȫnaȫpodročjuȫEvropskeȫunijeȫinȫ
registracijoȫblagovnihȫznamkȫzanjeȫinȫtakoȫ
naprej.ȫDanesȫimamoȫnaȫpodročjuȫEUȫregi-
striranihȫpetȫblagovnihȫznamkȫinȫzaščite-
nihȫpetȫposlovnihȫkonceptov.ȫVȫtemȫčasuȫ
smoȫnašȫoglasniȫstrežnikȫADȫServerȫtolikoȫ
izpopolnili,ȫdaȫsmoȫgaȫponudiliȫspletnimȫ
medijem,ȫdaȫsoȫlahkoȫdelaliȫzaȫnaročnikeȫ
privlačneȫponudbe,ȫciljaliȫzȫoglasi,ȫnaroč-
nikomȫzagotavljaliȫnatačnoȫanalitiko,ȫnotriȫ
jeȫbiloȫtudiȫžeȫnekajȫCRM-ja.ȫ

Poȫmojemȫdanesȫneȫbiȫšelȫšeȫenkratȫskoziȫ
toȫoziromaȫbiȫšelȫdrugače,ȫmanjȫzaletavoȫinȫ
boljȫpremišljeno.ȫAmpakȫpoȫdrugiȫstraniȫpaȫ
imamoȫzdajȫogromnoȫznanjaȫinȫtakoȫdovršenȫ
inȫfleksibilenȫtehnološkiȫsistem,ȫdaȫlahkoȫdo-
miniramoȫnaȫpodročjuȫizvedbeȫoglaševalskihȫ

akcijȫvȫdigitalnemȫokoljuȫdoma,ȫpolegȫtegaȫ
paȫnamȫtaȫprogramskaȫpremaȫodpiraȫtudiȫ
možnostiȫzaȫširitevȫnaȫtujeȫtrge.ȫ

Tudi v zvezi z oglaševanjem na spletu se 
govori o potrebi po celovitem upravljanju 
trženjskega komuniciranja – torej na vseh 
digitalnih kanalih in ne le na posameznih, saj 
naj bi bila določena kampanja le tako lahko 
učinkovita. Ali opažate, da se vaši naročniki 
tega zavedajo ali pa v večji meri sledijo do-
ločenim modnim trendom in se odločijo za v 
tistem trenutku »trendovski« kanal (kot so na 
primer določena nišna družbena omrežja)? 

ȫȫ Absolutno,ȫcelovitȫpristopȫjeȫključen.ȫDi-
gitalnoȫkomuniciranjeȫjeȫrelativnoȫzapletenȫ
proces.ȫŽeȫsamaȫorganizacijaȫinȫizvedbaȫak-
cijȫstaȫzaradiȫrazpršenostiȫmedijevȫinȫvsehȫ
zmožnostiȫzahtevni.ȫPoȫdrugiȫstraniȫpaȫjeȫ
nujnaȫanalitika,ȫkiȫteȫusmerja,ȫkakoȫnaprej.ȫ
Naslednjiȫkorakȫje,ȫdaȫpovežešȫanalitikoȫsȫ
sistemomȫzaȫserviranjeȫoglasov,ȫdaȫlahkoȫ
sprogramirašȫinȫnaučišȫsistem,ȫdaȫdelaȫavto-
matičnoȫoptimizacijo.ȫTrendiȫsevedaȫvplivajoȫ
naȫželjeȫnaročnika,ȫampakȫkotȫpravim,ȫčeȫjeȫ
zadajȫdobraȫanalitika,ȫseȫprejȫaliȫslejȫpokaže,ȫ
kajȫdelujeȫinȫkajȫne.ȫMojeȫmnenjeȫje,ȫdaȫjeȫ
trebaȫpačȫposkušati,ȫinȫtoȫneȫzato,ȫdaȫbošȫnaȫ
festivalihȫ»vroč«,ȫampakȫzato,ȫkerȫbošȫmor-
daȫugotovil,ȫdaȫnekajȫzaresȫdelujeȫoziromaȫ
seȫizplačaȫgledeȫnaȫto,ȫkolikoȫinvestiraš.ȫČeȫ
ugotoviš,ȫdaȫnekajȫkljubȫtrendomȫneȫdeluje,ȫ
jeȫtoȫtrebaȫopustiti,ȫpaȫnajȫboȫtaȫtrendȫvšečȫ
neȫvemȫkomu.ȫ

Ali lahko navedete nekaj konkretnih primerov 
spletnih oglaševalskih akcij, ki ste jih izve-
dli za vaše naročnike in ki so se izkazale za 
uspešne?

ȫȫ Zanimivaȫjeȫbilaȫnaȫprimerȫakcijaȫzaȫlan-
siranjeȫnovegaȫmodelaȫavtomobilaȫsrednje-
gaȫcenovnegaȫrazreda,ȫkiȫsmoȫjoȫizvedliȫletaȫ
2005.ȫPotekalaȫjeȫhkratiȫtudiȫvȫ»off-line«ȫ
medijih.ȫCiljȫjeȫbilȫpripeljatiȫljudiȫvȫavtomo-
bilskeȫsaloneȫinȫnaȫtestnoȫvožnjo.ȫObȫkoncuȫ
akcijeȫseȫjeȫsȫpomočjoȫraziskaveȫpokazalo,ȫdaȫ
jeȫoglaševanjeȫsȫspletnimiȫoglasiȫgledeȫnaȫvlo-
ženaȫsredstvaȫprinesloȫtrikratȫvečȫposkusnihȫ
voženjȫkotȫoglaševanjeȫvȫtiskanihȫmedijihȫinȫ
desetkratȫvečȫkotȫtelevizijskoȫoglaševanje.ȫ
Taȫakcijaȫjeȫbilaȫnekakoȫprelomna,ȫsajȫsmoȫ
jasnoȫdokazali,ȫdaȫinternetȫdelujeȫ–ȫinȫtoȫjeȫ
biloȫžeȫpredȫosmimiȫleti.ȫ

Vȫspominuȫmiȫjeȫostalaȫtudiȫakcijaȫizȫletaȫ
2010ȫzaȫuveljavljenoȫblagovnoȫznamkoȫnaȫ
področjuȫfotografskeȫopreme.ȫVȫskladuȫzȫ
raziskavo,ȫkiȫsmoȫjoȫizvedliȫpredhodno,ȫjeȫ
naročnikȫprevetrilȫmedijskoȫstrategijoȫinȫ
večinoȫdenarjaȫnamenilȫdigitalnimȫmedijem.ȫ
Prodajoȫjeȫpovečalȫzaȫčetrtino.ȫ

Rednoȫinȫuspešnoȫpomagamoȫtudiȫnekajȫ
tujimȫletalskimȫprevoznikomȫpolnitiȫlinije,ȫ
tiȫvečinoȫproračunaȫnamenijoȫdigitalnimȫ
medijem.ȫNaȫpodročjuȫbančništvaȫsmoȫlaniȫ
vȫsamoȫnekajȫdnehȫdosegliȫvseȫzastavlje-
neȫciljeȫakcije,ȫkiȫnajȫbiȫtrajalaȫtriȫtedne.ȫ
Primerovȫdobreȫprakseȫimamoȫkarȫprecej.ȫ
Konkretnihȫimenȫneȫmoremȫrazkrivati,ȫsajȫ
vsaȫrazmerjaȫzȫnašimiȫnaročnikiȫobravna-
vamoȫkotȫzaupna.ȫ

Samo za orientacijo, koliko morajo naročniki 
odšteti za povprečno oglaševalsko akcijo na 
spletu?

ȫȫ Naȫsplošnoȫbiȫlahkoȫrekel,ȫdaȫseȫpovpreč-
naȫvrednostȫštrinajstdnevneȫdoȫtritedenskeȫ
akcije,ȫkiȫprinašaȫzadostneȫrezultate,ȫgibljeȫ
medȫ15ȫinȫ20ȫtisočȫevrov.ȫVȫcenoȫstaȫvključenaȫ

medijskiȫzakupȫinȫtehničnaȫpodpora,ȫbrezȫ
kreativneȫrešitve.ȫSevedaȫpaȫjeȫvseȫodvisnoȫ
odȫciljneȫskupine.ȫČeȫgreȫzaȫzeloȫozkoȫopre-
deljenoȫciljnoȫskupino,ȫjeȫlahkoȫkampanjaȫ
dokajȫpoceni.ȫ

Raziskave kažejo, da že nekaj časa na spletu 
največjo pozornost dobivajo videovsebine. 
Kako pa potrošniki sprejemajo spletne vide-
ooglase, ki jih razvijate tudi v vašem podjetju? 
Kakšna je njihova učinkovitost v primerjavi z 
drugimi spletnimi oglasnimi formati?

ȫȫ Videooglasiȫlahkoȫdosežejoȫtudiȫdeset-
kratȫvečjoȫtakojšnjoȫodzivnost,ȫzȫnjimiȫpaȫ
dosežemoȫneprimernoȫvišjoȫstopnjoȫznam-
čenja.ȫPriȫvideooglasihȫjeȫzaȫzadovoljivoȫ
uporabnikovoȫizkušnjoȫizrednegaȫpomenaȫ
tehnološkaȫosnovaȫzaȫpredvajanjeȫtovrstnihȫ
oglasov.ȫPomembniȫsoȫprednalaganje,ȫzamikȫ
izpostavitve,ȫfrekvenca,ȫpredhodnaȫocenaȫ
zmogljivostiȫuporabnikoveȫpovezaveȫinȫna-
prave,ȫsȫkateroȫdostopaȫdoȫspleta.ȫPomembnoȫ
je,ȫkomuȫjihȫkažemoȫnaȫspletnemȫmediju,ȫkjeȫ
inȫnaȫkakšenȫnačin.ȫČeȫsoȫzadoščeniȫtehničniȫ
kriteriji,ȫjeȫučinekȫdober.ȫNepopolnaȫtehnič-
naȫosnovaȫzaȫdistribucijoȫtovrstnihȫoglasovȫ
paȫlahkoȫprivedeȫdoȫprotiefekta.ȫSevedaȫsoȫpriȫ
videooglasihȫpomembniȫtudiȫvšečnost,ȫkrea-
tivnaȫzasnova,ȫscenarij.ȫČeȫjeȫvseȫtoȫustrezno,ȫ
lahkoȫdosegamoȫšeȫviralneȫučinke.ȫ

Ste morda zaznali kakšne razlike med uspe-
šnostjo posameznih oglasnih formatov v 
Sloveniji in v tujini, so morda kateri od njih 
v Sloveniji uspešnejši,  kot to velja za tujino, 
in obratno?

ȫȫ Takojȫkoȫpredstavimoȫnoviȫformat,ȫkiȫgaȫ
prejȫniȫbiloȫnaȫtrgu,ȫinȫgaȫzačnemoȫupora-
bljati,ȫsoȫodziviȫnanjȫvečji.ȫVsakȫnoviȫformatȫ
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jeȫnaȫnekiȫnačinȫzaȫuporabnikaȫnovostȫinȫnaȫ
začetkuȫobičajnoȫpožanjeȫboljšeȫodzive.ȫTuȫ
govorimȫleȫoȫdirektniȫodzivnosti,ȫkiȫjoȫjeȫpre-
prostoȫizmeriti.ȫȫȫ

V iPROM-u ste razvili tudi lasten sistem za 
mobilno oglaševanje. Kako pomemben delež 
spletnega oglaševanja predstavlja mobilno 
oglaševanje v rezultatih vašega podjetja? 

ȫȫ Okoliȫ5ȫodstotkov.ȫZȫnašoȫmrežoȫiPROMȫ
Mobileȫdosegamoȫ250ȫtisočȫmobilnihȫnapravȫ
oziromaȫpribližnoȫ160ȫtisočȫuporabnikov.ȫ

Mobilnoȫoglaševanjeȫboȫvȫnaslednjihȫtrehȫ
doȫpetihȫletihȫtudiȫnaȫdomačemȫtrguȫhitroȫ
rasloȫinȫželimoȫbitiȫnaȫtoȫzaresȫdobroȫpripra-
vljeni,ȫzatoȫvlagamoȫvȫrazvojȫnaȫtemȫpodročjuȫ
inȫrešitveȫzvedavoȫpreizkušamo.ȫ

V zadnjih dneh smo lahko brali o uspehih 
slovensko-ameriškega podjetja Celtra, ki je 
specializirano za razvoj rešitev na področju 
mobilnega oglaševanja in mu je uspelo pri-
tegniti pozornost tujih vlagateljev. Kakšen 
je vaš poslovni model, ali predvidevate tudi 
širitev v tujino oz. ali že delujete tudi zunaj 
slovenskih meja? 

ȫȫ PodjetjeȫiPROM,ȫkotȫjeȫdanes,ȫneȫpotrebu-
jeȫinvestitorja.ȫRazvitoȫimamoȫpotrebnoȫteh-
nologijo,ȫimamoȫvrhunskeȫkadreȫsȫpodročjaȫ
digitalnegaȫmarketinga,ȫvzpostavljenȫsistemȫ
prenašanjaȫznanja,ȫsȫkaterimȫvzgajamoȫnoveȫ
strokovnjake.ȫPotrebovaliȫbiȫgaȫpredȫletiȫinȫ
kakšnoȫponudboȫbiȫsȫpartnerjemȫDejanomȫ
Strunoȫnajverjetnejeȫtudiȫsprejela,ȫtodaȫnih-
čeȫodȫzainteresiranihȫinvestitorjev,ȫsȫkate-
rimiȫsvaȫseȫpogovarjala,ȫnamaȫneȫbiȫdovolilȫ
takšneȫsvobode,ȫkiȫsvaȫsiȫjoȫželela.ȫ

Širitevȫvȫtujinoȫnačrtujemo,ȫvendarȫseȫ
gledeȫtegaȫodločamoȫzeloȫpreudarno.ȫRazvi-
jamoȫanalitičnoȫrešitev,ȫkiȫboȫnajverjetnejeȫ
ugledalaȫlučȫsvetaȫvȫletošnjemȫletu,ȫtržiliȫpaȫ
joȫbomoȫprimarnoȫvȫZDA.ȫMoraliȫbiȫjoȫžeȫ
predstavitiȫjavnosti,ȫampakȫkerȫrazvijamoȫ

analitičniȫmodel,ȫkiȫgaȫnaȫtrguȫšeȫni,ȫseȫstvarȫ
nekolikoȫzamika.ȫGreȫzaȫskupniȫprojektȫzȫ
našimȫizvršnimȫdirektorjemȫRokomȫHra-
stnikom.ȫZaȫprojektȫseȫzanimajoȫtudiȫtujiȫ
investitorji.ȫNačrtujemoȫtudiȫprodorȫnaȫbal-
kanskeȫtrge,ȫaȫzaradiȫtrenutnihȫgospodarskihȫ
razmerȫseȫneȫbomoȫzaletavaliȫnaȫvratȫnaȫnos.ȫ
Našȫ»iPROMȫlabs«ȫvzporednoȫdelaȫšeȫnekajȫ
zanimivihȫprojektov,ȫtodaȫposleȫzȫinvesti-
torjiȫbomoȫsklepaliȫsȫhčerinskimiȫdružbami.ȫ
iPROMȫboȫdoȫnadaljnjegaȫnašȫ»zabaviščniȫ
park«,ȫkjerȫbomoȫdelaliȫto,ȫvȫčemerȫuživamo.ȫ
Čeȫjeȫslužbaȫdelȫtvojegaȫživljenjaȫinȫčeȫvȫtem,ȫ
karȫdelaš,ȫzaresȫuživaš,ȫseȫjeȫzaȫtoȫvrednoȫbo-
ritiȫzȫvsemiȫmočmi.ȫ

Kot ste omenili, ste iPROM ustanovili sku-
paj z Dejanom Struno in ga dolga leta tudi 
vodili. Pred letom dni pa ste se odločili, da 
imenujete novega izvršnega direktorja Roka 
Hrastnika. Zakaj ste se odločili, da ne boste 
več vodili podjetja?

ȫȫ NismoȫvečȫbutičnoȫpodjetjeȫinȫzȫDejanomȫ
svaȫzadnjaȫtriȫletaȫresnoȫiskalaȫ»frontmena«ȫ
inȫpomočȫnaȫpodročjuȫvodenja.ȫNisvaȫpopu-
ščala,ȫželelaȫsvaȫnekoga,ȫkiȫmuȫjeȫdigitalnoȫ
okoljeȫpopolnomaȫdomače,ȫobenemȫpaȫimaȫ
dobreȫvodstveneȫinȫkomunikacijskeȫsposob-
nosti.ȫRokȫpolegȫtega,ȫdaȫjeȫkarizmatičen,ȫza-
resȫpoznaȫtudiȫspletnoȫprodajoȫinȫtrženjeȫnaȫ
splošno.ȫVȫiPROMȫjeȫvneselȫnoveȫdimenzije,ȫ
novoȫsvežinoȫinȫtakojȫzačelȫiskatiȫpovezavoȫ
medȫprodajoȫinȫdigitalnimȫoglaševanjem.ȫ
Pridobiliȫsmoȫtudiȫžeȫnekajȫmednarodnihȫ
projektovȫnaȫpodročjuȫsvetovanja.ȫZȫvidikaȫ
analitikeȫjeȫnepopustljiv.ȫRokȫjeȫvzpostavilȫ
oddelekȫzaȫsvetovanje,ȫstrastnoȫseȫjeȫlotilȫ
iPROMȫAkademije,ȫpomagalȫpriȫreorga-
nizaciji,ȫkiȫjeȫzdajȫboljȫlinearna.ȫDirektorȫ
odnosovȫzȫnaročnikiȫjeȫpostalȫLeonȫBrenčič,ȫ
AndrejȫIvanec,ȫkiȫjeȫpoȫstrokiȫinformatik,ȫjeȫ
prevzelȫvodenjeȫmedijskegaȫnačrtovanja,ȫ
TomažȫTomšičȫostajaȫnaȫčeluȫrazvoja.ȫToȫsoȫ

izjemniȫljudje,ȫkiȫvidijoȫnaprej.ȫPrihodȫRokaȫ
šeȫzdalečȫneȫpomeni,ȫdaȫseȫmidvaȫzȫDejanomȫ
umikava,ȫleȫvečȫčasaȫimavaȫzaȫširšeȫrazmi-
šljanje,ȫkiȫjeȫbiloȫžeȫkonkretnoȫomejenoȫza-
radiȫoperativnegaȫdela.ȫToȫinȫodgovornostiȫ
soȫzdajȫboljeȫporazdeljene.ȫVȫvodenjuȫpod-
piramȫdemokracijo,ȫkerȫtaȫpospešujeȫrazvoj.ȫ
Dejanȫostajaȫ»ataȫinȫmama«ȫfinanc,ȫzategujeȫ
ročno,ȫdaȫpametnoȫdrsimoȫskoziȫovinke.ȫJeȫ
strateškiȫmislec,ȫpreudarenȫčlovekȫinȫhišniȫ
psiholog.ȫDigitalniȫmediji,ȫdigitalnoȫoglaše-
vanjeȫinȫtehnologijeȫsȫpodročjaȫdigitalnegaȫ
oglaševanjaȫsoȫmojaȫstrast.ȫZadnjeȫčaseȫtudiȫ
večȫčasaȫposvečamȫiskanjuȫpovezavȫmedȫ
oddelkiȫznotrajȫpodjetja,ȫvelikoȫčasaȫtudiȫ
svetovanjuȫsodelavcemȫnaȫstrokovniȫravniȫ
inȫȫspodbujanjuȫnjihovegaȫpodjetniškegaȫ
razmišljanja.ȫ

Novega direktorja podjetja ste iskali tri leta. 
Imate takšne težave tudi pri iskanju drugih 
primernih kadrov? 

ȫȫ Kadreȫmoramoȫvzgojitiȫsami,ȫdrugegaȫ
načinaȫskorajdaȫni,ȫrazenȫčeȫjihȫizvabimoȫ
odȫkonkurence.ȫRazviliȫsmoȫsvojȫsistemȫne-
kakšnegaȫpripravništva,ȫkiȫjeȫzeloȫdobroȫraz-
delan,ȫinȫvȫtrehȫletihȫlahkoȫnekdoȫpostaneȫ
specialist.ȫZaposleneȫizbiramoȫpredvsemȫ
naȫpodlagiȫtega,ȫkakoȫseȫvključijoȫvȫtim,ȫkakoȫ
lojalniȫsoȫinȫnaȫpodlagiȫnjihoveȫosebnosti.ȫ
Sprejemamoȫtiste,ȫzaȫkatereȫmislimo,ȫdaȫsoȫ
vredniȫzaupanja.ȫVsakȫseȫlahkoȫnaučiȫnečesaȫ
novega,ȫosebnostȫpaȫtežkoȫspremeniš.ȫDe-
lamȫzȫzaresȫizjemnoȫinȫpredanoȫekipo.ȫLahkoȫ
imašȫvsemogočneȫprograme,ȫtodaȫljudjeȫsoȫ
ključni.ȫBrezȫpravihȫljudiȫiPROMȫdanesȫneȫ
biȫbilȫto,ȫkarȫje.ȫȫ

Kakšne načrte imate za prihodnost podjetja? 
ȫȫ VȫiPromuȫseȫbomoȫšeȫnaprejȫintenziv-

noȫposvečaliȫrazvojuȫprogramskeȫopremeȫ
zaȫdigitalnoȫoglaševanje,ȫsajȫjeȫtaȫtemeljȫzaȫ
uspešnoȫdeloȫvȫtemȫokolju.ȫUtrjevaliȫbomoȫ

položajȫspecialistaȫzaȫzakupȫdigitalnihȫmedi-
jevȫinȫstrateškegaȫsvetovalcaȫpriȫpovečevanjuȫ
poslovnihȫrezultatovȫzȫuporaboȫinterneta.ȫ
Takojȫkoȫbomoȫocenili,ȫdaȫjeȫčasȫzaȫto,ȫbomoȫsȫ
tehnologijoȫvstopiliȫnaȫtrgeȫbivšeȫJugoslavije.ȫ
Zȫnovimȫprojektomȫnaȫpodročjuȫanalitikeȫ
bomo,ȫupam,ȫžeȫvȫletošnjemȫletuȫpridobiliȫ
prveȫstrankeȫizȫZDA,ȫvȫprihodnjemȫletuȫpaȫ
mordaȫtudiȫprvoȫinvesticijo.ȫȫ

Imamoȫšeȫnekajȫkartȫvȫrokavu,ȫampakȫnaȫ
temȫmestuȫšeȫneȫbomȫrazlagalȫoȫtem,ȫdaȫseȫ
namȫžeȫvnaprejȫkajȫneȫzalomi.ȫVeste,ȫmaloȫ
semȫvraževeren.ȫ(smeh)

Ali lahko napoveste, v katero smer se bo raz-
vijalo spletno oglaševanje?

ȫȫ Oglaševanjeȫseȫvȫdigitalnihȫmedijihȫve-
dnoȫboljȫoblikujeȫokoliȫrealnočasovneȫosno-
ve.ȫNeȫkupujemoȫvečȫoglasnihȫpovršinȫnaȫ
spletnihȫmedijih,ȫtemvečȫseȫpotegujemoȫzaȫ
pozornostȫnatančnoȫdoločenihȫciljnihȫsku-
pin,ȫkiȫbodoȫvȫdoločenemȫčasovnemȫobdobjuȫ
naredileȫnekoȫ»akcijo«.ȫSistemiȫzaȫrealno-
časovnoȫlicitacijoȫdosegaȫuporabnikovȫzȫ
določenimiȫlastnostmiȫsoȫnaȫneustavljivemȫ
pohodu.ȫRešitveȫdanesȫkupujemoȫvȫt.ȫi.ȫteh-
nološkemȫ»oblaku«,ȫkiȫvȫrealnemȫčasuȫzdru-
žujeȫnačrtovanje,ȫmedijskiȫzakup,ȫserviranjeȫ
oglasov,ȫanalitikoȫinȫoptimizacijo.ȫMedij-
skegaȫnačrtovanjaȫinȫzakupaȫmedijskegaȫ
prostora,ȫkotȫgaȫpoznamoȫizȫtradicionalnihȫ
medijev,ȫvȫtemȫokoljuȫpraktičnoȫniȫveč.ȫKu-
pujemoȫdosegȫnatančnoȫdoločenihȫciljnihȫ
skupinȫzȫdoločenimiȫvzorciȫobnašanjaȫinȫzaȫ
toȫsmoȫpripravljeniȫplačati.ȫVseȫvȫpovezaviȫzȫ
mobilnimȫdostopomȫdoȫinternetaȫboȫdoberȫ
posel.ȫSemantikaȫboȫdigitalnoȫtrženjeȫinȫ
komuniciranjeȫnaredilaȫpametnejšeȫinȫboljȫ
personalizirano.ȫNevronskeȫmrežeȫbodoȫvȫ
nekihȫdelihȫnadomeščaleȫstratege.ȫKoȫbodoȫ
današnjiȫosnovnošolciȫkončaliȫfakulteto,ȫboȫ
internetȫzȫvidikaȫinvesticijȫvȫkomuniciranjeȫ
prevladujočȫmedijȫnaȫglobalniȫravni.ȫmm

Simon Cetin: »iPROM bo do nadaljnjega naš »zabaviščni park«, kjer bomo delali to, v čemer uživamo. Če je služba del tvojega življenja in če v tem, kar delaš, zares uživaš, se je za to vredno boriti z vsemi močmi.«


