
Rast naložb opažamo tudi med našimi naročniki. Kot zanimi-
vost lahko povem, da je prva letna pogodba, ki smo jo podpi-
sali leta 2001 z enim od večjih trgovcev, vsebovala oglaše-
valski proračun v višini 800.000 tolarjev. Takrat je bil to velik 
znesek in spomnim se, kako ponosni smo bili, da je trg 
prepoznal naše storitve kot vredne naložbe.

Koliko pa danes stane digitalna oglaševalska 
akcija?
Simon: V povprečju 50.000 evrov, za malce večje projekte 
pa od 100.000 do 150.000 evrov mesečno. 

Očitno številke dokazujejo, da ste leta 
1999 z idejo za iPROM-a zadeli terno. Vendar pa 
je ustanovitev digitalne agencije takrat veljala za 
pionirsko delo, z redkimi privrženci in še 
redkejšimi vlagatelji. Od kod izvira vaša 
zapriseženost digitalnemu? 
Simon: Z Dejanom Struno, soustanoviteljem iPROM-a, sva 
bila po koncu študija postavljena pred odločitev: ali si 
poiščeva službo ali pa zasnujeva samostojno kariero. Želala 
sva delati nekaj drugačnega in obrnjenega v prihodnost – 
odgovor je bil torej na dlani.

Ob 20-letnici digitalne agencije iPROM smo 
se z njenima vizionarskima ustanoviteljema 
Simonom Cetinom in Dejanom Struno 
pogovarjali o začetkih podjetja, o trenutnem 
stanju in trendih na področju digitalnega 
oglaševanja ter načrtih za prihodnost.

RAST JE POLEG NENEHNIH 
INOVACIJ KLJUČNA ZNAČILNOST 
DIGITALNEGA OGLAŠEVANJA

#Tonja Blatnik

Kako te številke interpretirate na časovni 
premici? Kako se je v zadnjih dveh desetletjih, 
odkar ste ustanovili iPROM, spremenil pomen 
digitalnega oglaševanja, če bi ga merili s 
finančnimi vložki podjetij? 
Simon: Naložbe vanj strmo naraščajo – rast je poleg 
nenehnih inovacij ključna značilnost digitalnega oglaševanja. 
Največji evropski trg, Velika Britanija, je v letu 2017 porasel za 
14,3 odstotka, naše sosede pa so beležile naslednje rasti – 
Italija 12,3-odstotno, Avstrija 9,6-odstotno, Madžarska 
16,7-odstotno in Hrvaška 10,7-odstotno. V Sloveniji smo 
zabeležili 18,4-odstotno rast naložb v digitalno oglaševanje, 
kar je nekoliko nad evropskim povprečjem, ki znaša 13,2 
odstotka. Med 27-imi evropskimi državami, ki so bile 
vključene v raziskavo mednarodnega združenja IAB, se je 
Slovenija po rasti uvrstila na peto mesto. Slovenski oglaševalci 
namenijo digitalnim kanalom približno tretjino svojega 
oglaševalskega proračuna, ta odstotek pa se zadnja leta vse 
bolj povečuje.

Naročnikom poenostavljate kompleksnost 
trženja v digitalnem okolju. Za začetek: kaj 
napovedujete za leto 2019?
Simon Cetin: Če se naslonim na podatke aktualne raziskave 
o naložbah v digitalno oglaševanje za letošnje leto, ki smo jo 
izvedli skupaj z raziskovalno hišo Valicon, lahko napovem 
sledeče: najvišje naložbe v digitalno oglaševanje v letu 2019 
bodo v storitveni panogi. Povprečni letni proračun za digitalno 
oglaševanje v tej panogi bo znašal 350.000 evrov, sledi panoga 
trgovine in izdelkov za vsakdanjo uporabo (FMCG), kjer bo 
povprečna letna naložba znašala 290.000 evrov, v turizmu pa 
bodo odločevalci digitalnim oblikam tržnega komuniciranja na 
letni ravni namenili v povprečju 230.000 evrov.

 »ČLOVEK JE 
VREDEN TOLIKO, 
KOLIKOR IMA 
PROSTEGA ČASA, 
NE DENARJA. VEČ 
KOT IMAMO 
MOŽNOSTI, DA V 
MIRU USTVARJAMO 
STVARI, KI NISO 
NEPOSREDNO 
POVEZANE S TEM, 
DA SO DONOSNE, 
VEČ SMO VREDNI.«
Simon Cetin
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»Leta 1999 sva se s Simonom naposled odločila, da 
ustanoviva podjetje iPROM. Ime izvira iz angleške besedne 

zveze »internet promotion«. Vse skupaj je bilo zelo start-
upovsko; prvo leto nekaj kratkohlačnikov, ki nas je družilo 

prijateljstvo in strast do digitalnega in novih tehnologij,« 
se spominja soustanovitelj iPROM-a Dejan Struna.

»Zgolj vztrajnost in želja, 
da narediva nekaj 
novega, je bila tako 
močna, da je iPROM 
danes vodilna digitalna 
agencija za celovito 
rešitev komuniciranja v 
digitalnih medijih. Prvih 
pet let sva z Dejanom 
delala praktično zastonj,« 
pravi Simon Cetin, 
soustanovitelj iPROM-a.

Katere trende v digitalnem 
oglaševanju zaznavate letos? 
Simon: Revolucije ni. Ključni izziv pa je, kako digitalno uporabljati 
bolj »pametno«, pri čemer je odločilna umetna inteligenca. 
Digitalni marketing je bil med prvimi, ki je izkoristil uporabnost 
umetne inteligence v praksi za doseganje poslovnih uspehov.

Kot so pokazale najnovejše analize, smo v preteklem letu 
ustvarili 90 odstotkov svetovnih podatkov, le 1 odstotek teh 
pa učinkovito uporabljamo. Z izboljšano procesno močjo 
interpretacije podatkov, t. j. s strojnim učenjem in z umetno 
inteligenco, napovedi kažejo, da se bo ta delež do leta 2020 
povečal na 3 do 4 odstotke. To je ogromen preskok.

Drugi pomemben trend je obvladovanje lastnih podatkov. 
Podatki, ki jih pridobite s kampanjami, so vredni veliko več od 
prvih učinkov oglaševanja. Kdor oglašuje na Googlu ali 
Facebooku, v bistvu poleg lastnih oglasov plačuje tudi raziskavo 
svoji konkurenci. Nad zbranimi, lastnimi, podatki o kupcih, trgih, 
učinkih oglasnih sporočil namreč nimate nadzora, še huje, 
Google in Facebook jih nato preprodata dalje. 

Zakaj menite, da ste v vseh teh letih 
uspeli ubraniti in okrepiti vaš položaj na trgu?
Dejan: Ker smo v svojem samem bistvu visokotehnološko 
podjetje z lastno neodvisno oglaševalsko infrastrukturo ter 
tehnološkimi rešitvami, ki zagotavljajo boljše in unikatnejše 
rešitve na področju digitalnega oglaševanja. Prav ta 
kombinacija nas dela edinstvene na trgu. Poleg tega se lahko 
z usklajeno ekipo, ki danes obsega več kot 40 strokovnjakov s 
področja tehnologij in oglaševanja, odzovemo hitro na 
resnične potrebe kupca. Velikost našega podjetja, kjer med 
seboj povezujemo delo različnih oddelkov, nam omogoča, da 
smo prilagodljivi ter lahko zagotavljamo odlično lokalno 
podporo. V zelo kratkem času lahko razvijemo in integriramo 
novo rešitev, na primer razvijemo inovativen oglasni format po 
meri kupca ali integriramo nov digitalni kanal v lastno 
platformo za digitalno oglaševanje iPROM Cloud, s čimer 
strankam omogočimo, da krepijo konkurenčne prednosti na 
trgu. S tem poskušamo premikati meje v digitalnem 
oglaševalskem ekosistemu, ničesar pa ne prepuščamo 
naključju. Naše delo sloni na podatkih.

Začela sva s portalom z objavami cenikov podjetij, kar bi 
potrošnikom omogočilo nakup po najbolj ugodnih cenah, kot 
je denimo Ceneje.si; nato sva postavila sistem za procesiranje 
kreditnih kartic, ki omogoča nakupe preko interneta, česar 
takrat še ni bilo; eden od projektov je bil tudi sistem za brez-
plačno izmenjavo oglasov. 

Leta 2000 pa smo postavili prvo komercialno oglaševalsko mrežo. 
Takrat smo začeli pisati svojo programsko opreme – torej t. i. ad 
tech. Danes se to imenuje programatično oglaševanje; gre za 
tehnologijo, s katero upravljamo oglaševanje na internetu. 

Vseskozi ste bili korak pred časom, 
kar ni vedno lahko.
Simon: Drži. Ekonomska logika pri takšnih podvigih sprva 
ni vzdržna. Zgolj vztrajnost in želja, da narediva nekaj 
novega, je bila tako močna, da je iPROM danes vodilna 
digitalna agencija za celovito rešitev komuniciranja v 
digitalnih medijih. Prvih pet let sva z Dejanom delala 
praktično zastonj.

Če zavrtite kolo časa v leto 1999 – kakšni 
so vaši spomini na prve korake iPROM-a? 
Dejan Struna: S Simonom naju veže dolgoletno 
prijateljstvo, ki sega pred leto 1999 in o skupnih podjetniških 
podvigih sva razmišljala vsako poletje, ko sva v Piranu lovila 
ribe. Mladost je norost in takrat sva nadebudno sanjala o 
velikih stvareh in idejah, ki so danes morda nekaj povsem 
normalnega. Ne bom pozabil nasmejanih pogledov izpod 
obrvi, ko sem na fakulteti profesorjem in sošolcem razlagal, 
da bo imel čez 20 let vsak tretji človek svoj prenosni telefon. 

Leta 1999 sva se s Simonom naposled odločila, da ustanoviva 
podjetje iPROM. Ime izvira iz angleške besedne zveze 
»internet promotion«. Vse skupaj je bilo zelo start-upovsko; 
prvo leto nekaj kratkohlačnikov, ki nas je družilo prijateljstvo 
in strast do digitalnega in novih tehnologij. Področje, na 
katerem sva delala, je bilo za tiste čase precej vizionarsko in 
verjetno sva zato imela kar precej podpornikov. Ti so nama 
najverjetneje zaradi najine vneme stali ob strani, nama poma-
gali z izkušnjami, poznanstvi, težko rečem. Kamor koli sva 
prišla, bodisi na fakultete bodisi med poslovneže, povsod sva 
bila z zanimanjem toplo sprejeta. Nihče ni zahteval plačila za 
svojo pomoč. Prva leta je bilo videti, ko da smo v neki komuni, 
v nekem ozkem krogu posameznikov, ki verjamejo v internet. 
Rekel bi, da sva imela precej sreče. 

Bi lahko rekli, da je digitalno 
okolje vaša strast?
Simon: Da. Že od nekdaj. Če bi vam dejal, da bo čez 20 let 
ob nama sedel robot, s katerim se boste pogovarjali tako kot 
z mano, bi se vam to zdelo neverjetno. Jaz pa vem, da je to 
dejstvo. Podobno sem se počutil, ko sem začel prodajati 
spletno oglaševanje. Vsi so kimali, da je to prihodnost, denarja 
za to pa ni imel nihče. 
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Katere vrednote želite zasidrati v 
vašem podjetju?
Simon: Argumentiranost, radovednost, strast, zaupanje, 
vztrajnost, osredotočenost, odgovornost, iznajdljivost, pogum, 
poštenost, medčloveška komunikacija. Spoštovanje 
dogovorov. Menedžerje spodbujamo, da kadrujejo bolj 
sposobne od njih samih. Veliko nam pomeni tudi osnovna 
kulturna in moralna dimenzija.

S soliranjem v naši panogi ne moreš uspeti, ekipa je temelj. To, 
kar danes vidite, ni delo naju s partnerjem, temveč delo ekip 
in izjemnih posameznikov znotraj njih.  

Dejan, kako bi opisali Simona? 
Kakšen tandem sta, kako si delita delo?
Dejan: Simon je moj poslovni partner in moj prijatelj. To je 
seveda težko ločevati v praksi, zato stroge ločnice v tem odnosu 
ne postavljam. Povezujejo naju podjetje, skupni prijatelji, 
sodelavci, morje in navsezadnje skupna prehojena pot. Lahko 
povem, da sva dober tandem, saj sva se v ključnih prelomnicah 
podjetja dopolnjevala in danes vem, da tudi precej modro 
odločala. Denimo med letoma 2007 in 2012 je bilo res naporno. 
Takrat je bilo na trgu in tudi v splošni poslovni javnosti že zelo 
jasno, da je digitalno okolje prihodnost. iPROM je bil »vroča 
roba«. Redno sva dobivala ponudbe za prevzeme, do naju so 
hodili investitorji, štrene so nama mešali še razni lobisti. Midva s 
tem, sploh na začetku, nisva imela nobenih izkušenj. Tudi o 
številkah, ki so bile na mizi, nisva imela predstave. Na eni strani 
kot sanje, a na drugi pekel. Ali zamenjati svobodo pri ustvarjanju 
z denarjem? Se sprijazniti s tem, da delaš nekaj, kar ti drugi 
govorijo, da je prav, ti pa veš, da ni, zato, da boš lahko do svoje 
barke oddrvel s porschejem? Se sprijazniti s tem, da si privabil 
ljudi v ekipo zaradi ene vizije, ki jo zdaj zaradi denarja menjaš za 
drugo? Bilo je obdobje velikih skušnjav. K temu, da je iPROM 
danes družba s svetlo prihodnostjo in to zares družba v pravem 
pomenu besede, je zagotovo prispevalo najino sodelovanje, s 
katerim sva prišla do skupnih odločitev. Morda kombinacija 
mojega nepopustljivega analitičnega razmišljanja in Simonove 
zmožnosti razumevanja scenarijev, ki pridejo na program jutri. 
To, da z nekom prejadraš vihar in jadrnico živ pripelješ nazaj v 
pristan, pusti neko vez.     

Vaju kot odlično dvojico krepi 
42-članska ekipa strokovnjakov z lastnim 
razvojnim oddelkom. Kakšna je vaša vizija, kam 
ciljate? Kaj želite še doseči?
Dejan: Novosti, ki jih uvajamo v podjetju, gredo v smeri večje 
avtomatizacije poslovanja. Za naročnike poenostavljamo procese 
naročanja, izvedbe in poročanja o učinkih naložb, ki jih namenjajo 

Kaj torej svetujete?
Simon: Ključni nasvet podjetjem in oglaševalcem je: 
pridobite si partnerja, ki bo poskrbel, da bodo vaši podatki 
ostali samo vaši. 

Pazite tudi, komu zaupate upravljanje svojih proračunov za 
oglaševanje. Gradite lastne podatkovne silose, četudi jih 
morda še ne uporabljate. Podatki o tem, komu je bila vaša 
komercialna vsebina izpostavljena, katera ciljna skupina se je 
odzvala na oglasna sporočila, kako ta uporablja vašo spletno 
stran in podobno, so ključni za optimizacijo vaše poslovne 
strategije. Če ne še danes, pa jutri zagotovo bodo!

Vsem naročnikom zagotavljamo lastne podatkovne silose. To 
je naša največja konkurenčna prednost, saj smo edini v regiji 
Adriatik, ki to omogočamo. Že v samem začetku smo verjeli, 
da brez razvite lastne tehnologije ni mogoče dobro izvesti 
oglaševanja. Tok časa je potrdil naše predvidevanje.  

Bi lahko ocenili stanje kompetentnosti 
na digitalnem področju v Sloveniji?
Simon: Težko. Poznam podjetja, v katerih praktično že vse 
sloni na digitalnem okolju, in seveda tudi takšna, pri katerih 
nikoli ne bo prišlo do strateškega premika. Pogosto se 
pojavimo kot vmesnik, ki organizacijam pomaga pri 
transformaciji iz klasičnega oglaševanja v digitalno. Vsekakor 
pa drži, da danes skorajda vsako resno podjetje potrebuje 
specialiste za digitalno komuniciranje, oglaševanje in 
marketing. Ti so vez med internimi procesi podjetja in 
zunanjimi izvajalci, digitalnimi agencijami, ponudniki 
tehnologij na področju oglaševanja. Kar podjetja najbolj 
potrebujejo v tem hipu, je širše razgledan kader na digitalnem 
področju, ne pa ozko usmerjeni specialisti za določena 
področja znotraj tega ekosistema.

Kateri mejnik je bil najbolj usoden 
v razvoju iPROM-a?
Simon: Z vidika naložb v digitalne medije je bil velik mejnik 
vzpostavitev globalnega standarda za merjenje spletnih 
oglaševalskih akcij leta 2006 pod okriljem mednarodne 
organizacije IAB. iPROM je takrat kot eno od štirih evropskih 
podjetij pod okriljem omenjene organizacije sodeloval z 
vodilnimi podjetji in organizacijami v spletni oglaševalski 
industriji pri oblikovanju smernic ter industrijskega standarda 
za merjenje in poročanje spletnih oglaševalskih akcij. To je bil 
velik mejnik za industrijo, ne le za nas ali za Slovenijo. S tem 
standardom smo tedaj vsi ključni igralci v industriji poenotili, 
kaj pomeni prikaz oglasa in kaj klik ter kako to tehnološko 
potrditi. To je oglaševalcem vlilo zaupanje in v naslednjih letih 
pospešilo pretok medijskih sredstev v digitalne medije. S 
ponosom lahko povem, da so oglaševalske metrike na 
praktično vseh platformah danes osnovane tudi na 
slovenskem znanju.

Za uspeh rabimo oboje: »high tech«, 
da bi imeli več  časa, in želje po »high-touch«, 
torej človeški toplini, mehkih spretnostih. Kako 
ju uravnovešate; kako denimo poteka 
zaposlovanje na vaši agenciji? 
Simon: Lahko imaš vsemogočne programe in najbogatejše 
podatkovne silose, iz katerih se uči umetna inteligenca, toda 
homogena ekipa je osnova. Šele ko imaš dobre ekipe, v katere 
zaupaš in ki zaupajo tebi, se lahko osredotočaš na zares 
pomembne stvari. Kar pa zadeva zaposlovanje, menim, da je 
težava, kadar ljudje iščejo službo, ko pa bi vendarle morali iskati 
delo. Ko zaposlujem, me ne fascinira življenjepis, temveč to, da 
mi kandidat ponudi konkretne rešitve naših poslovnih izzivov. 

Kaj je še odločilno, ko širite svojo ekipo? 
Simon: Iščemo samo ljudi, s katerimi lahko delamo na 
dolgi rok. Znanja, pridobljena pri nas, so redka, izredno 
redka, prav tako gre za občutljive informacije naših 
strank, k čemur nas zavezujejo pogodbe o nerazkrivanju 
podatkov. Cenimo zanesljive in preverjene kadre. 
Podrobnosti o naših konkurenčnih prednostih morajo naši 
sodelavci zadržati samo zase oziroma jih lahko uporabljajo 
samo v okviru naše družbe. 

Izredno močno me zanima, s kom bom delal. Zanima me, 
kakšne strasti goji oseba. Se zna obnašati? Je pozitivna, ali 
pazi na retoriko, zna delati v ekipi? Človeku moram zaupati in 
prepričan moram biti, da ne bo čez dve leti zaradi 300 evrov 
višje plače odšel h konkurenci.  

Je to težko?
Simon: Ne. Večina vseh, ki so prišli k nam v službo, še vedno 
dela tu. Kdor je odšel, je odšel zaradi osebnih razlogov, da bi 
šel kdo h konkurenci, tega pa še ni bilo. Prepričan sem, da 
kadrujemo izredno dobro. 

»Vsak iPROM-ovec 
je del ekipe, ker si je 
zaslužil to z delom 
in zaupanjem. 
Včasih se radi 
pohecamo, da smo 
kot družina, kjer za 
odnose veljajo 
podobna pravila kot 
v domačem okolju,« 
Dejan Struna 
poudarja pomen 
prijateljstva tako v 
delovnem kot tudi 
zasebnem življenju.

»ZA NEKATERE 
SMO BILI ČRNE 
OVCE, ZA DRUGE 
VIZIONARJI. 
TISTI, KI SO NAS 
IMENOVALI ČRNE 
OVCE, DANES 
POČIVAJO NA 
SMETIŠČU 
ZGODOVINE.«
Dejan Struna

S T R A N  0 9 0   N 0 4 5 4

M A R K E T I N G  M A G A Z I N D I G I T A L N O



Če bi s tremi besedami opisali iPROM, 
katere bi izbrali? Zakaj?
Dejan: Naj kar izpostavim tri. Prvič, vzpostavljamo nova 
pravila igre. Smo pionirji digitalnega oglaševanja in tako nas 
najverjetneje vidi tudi širša strokovna javnost. Skrbimo, da se 
nenehno izobražujemo in izpopolnjujemo svoje veščine in 
znanja na področju digitalnega marketinga, nenehno 
inoviramo, iščemo novo prebojne zgodbe in poskušamo 
premikati meje. Znanje prenašamo na ostale sodelavce in 
vzgajamo novince oziroma mlajše kadre. Za nekatere smo bili 
črne ovce, za druge vizionarji. Tisti, ki so nas imenovali »črne 
ovce«, danes počivajo na smetišču zgodovine. 

Drugič, prijateljstvo. Sam menim, da brez tega ne gre. S 
Simonom naše zaposlene učiva, da je zmožnost sklepanja 
prijateljstev vrednota. Da smo si sicer med seboj različni, ampak 
da nas ta različnost bogati. Dela boljše. Spoštujemo drugačnost, 
spoštujemo drug drugega in verjamemo, da nas raznolikost 
naših osebnosti bogati. Ni treba, da se z drugimi vedno stri-
njamo, izrednega pomena pa je, da stališča drugih razumemo. 
Vsak iPROM-ovec je del ekipe, ker si je zaslužil to z delom in 
zaupanjem. Včasih se radi pohecamo, da smo kot družina, kjer 
za odnose veljajo podobna pravila kot v domačem okolju.

In tretjič, učinkovitost, za katero lahko rečem, da je zapisana v 
naš DNK. V zgodovini smo se morali dneve in noči dokazovati. 
Nič nam ni bilo podarjeno in to imamo v krvi. Če storilnost 
pomeni delati stvari na pravi način, potem učinkovitost 
pomeni delati prave stvari. Že od ustanovitve podjetja iščemo 
načine in razvijamo rešitve, ki našim naročnikom in partnerjem 
nudijo največ za njihov denar.

za zakup oglasnega prostora v digitalnih medijih. Veliko delamo na 
zaščiti in uporabi podatkov, ki jih naši partnerji pridobivajo z 
digitalnim oglaševanjem. Vstopamo v internet stvari, oglaševalsko 
tehnologijo širimo izven področij, ki jih poznamo kot digitalna. 
Pripravljamo se na razmere, ki nas čakajo čez nekaj let. To je sicer 
drago in to danes seveda nima ekonomske logike, toda tako smo 
delali v preteklosti in na tem področju imamo bogate praktične 
izkušnje. Še naprej bomo vlagali v ljudi, v razvoj in inovacije. Svoj 
položaj krepimo tudi regijsko, bolj intenzivno se osredotočamo na 
tuje trge in krepimo položaj vodilnega ponudnika v regiji. Krepimo 
tudi aktivnosti v regiji Srednje in Vzhodne Evrope.

Na kaj stavite, ko vodite?
Simon: Človek je vreden toliko, kolikor ima prostega časa, 
ne denarja. Več kot imamo možnosti, da v miru ustvarjamo 
stvari, ki niso neposredno povezane s tem, da so donosne, več 
smo vredni. Na dolgi rok pa bodo imeli vsi takšni ljudje tudi 
dobre plače. 

Torej, če vodje sodelavcem dopuščamo svobodo pri ustvar-
janju, ne pa da jim nenehno gledamo pod prste, se nam to 
zelo bogato obrestuje. Ne zanima me, kdaj ali od kod delajo 
člani moje menedžerske ekipe. Najsrečnejši človek bi bil, če bi 
vsi moji sodelavci delali na rajskih otokih. 

»Izredno močno me zanima, s kom bom 
delal. Zanima me, kakšne strasti goji oseba. 
Se zna obnašati? Je pozitivna, ali pazi na 
retoriko, zna delati v ekipi? Človeku moram 
zaupati in prepričan moram biti, da ne bo 
čez dve leti zaradi 300 evrov višje plače 
odšel h konkurenci,« o skrbni izbiri svojih 
zaposlenih pravi Simon Cetin.
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