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PREDGOVOR
Sama IT se je danes razvila že v marsikaj neverjetnega, prav tako pa sama uporaba
interneta, ki je danes že del nas vseh in del našega življenja. Predvsem zaradi pomembnosti
in namena interneta, je prispeval k veliko hitrejši rasti mnogih podjetij. Zaradi hitrega in
učinkovitega odziva na tržne spremembe se je internet kaj kmalu spremenil v veliko
globalno spletno tržno komuniciranje.
Zaradi interneta se je tako kaj hitro začelo razvijati tudi spletno oglaševanje, spletni
marketing, trženje in podobno. Temu pa se je pridružilo še elektronsko poslovanje, ki pa se
danes iz leta v leto tudi vedno bolj uporablja. z uporabo tega poslovanja so se tako razvile
tudi raznorazne e-trgovine, ki danes v vedno večjem številu delujejo na spletu. Vedno bolj
pa se tudi krepi samo poslovanje med podjetjem in potrošnikom.
Z samo ustanovitvijo interneta in s tem omrežja pa so se začela ustanavljati tudi raznorazna
socialna omrežja, katerih namen je bil na začetku samo medsebojna komunikacija med
določenimi skupinami. Tako so bila na samem začetku določena socialna omrežja
namenjena samo za določen del prebivalstva oziroma samo za učitelje, študente, fakultete.
Z drugimi besedami je bil sam dostop do le teh omrežij omejen. Vendar pa se je sam
potencial socialnih omrežij kaj kmalu začel širiti, saj so mnogi v le teh videli več kot samo
medsebojno komunikacijo za določene skupine ljudi.
Socialna omrežja so tako vedno bolj postajala dostopna za vedno več ljudi, danes pa so
dostopna že za vsakogar, ki poseduje internet oziroma ima dostop do spleta. Temu
primerno so se tudi ljudje začeli medsebojno povezovat ter ustvarjati komunikacijo
oziroma dialoge v veliko večjem številu. Danes lahko tako komuniciramo z osebo, ki je
drugače za nas nedostopna.
Kaj kmalu pa so nekatera socialna omrežja videla tudi poslovno priložnost v njihovem
delovanju, saj so lahko na račun drugih začela tudi služit. Podjetja, ki so tako želela
komunicirati in promovirati svoje izdelke in storitve preko socialnih omrežij, morala tudi
plačati le tem za objavo njihovega oglasa. Temu primerno so socialna omrežja razvila tudi
svoje prihodkovne modele, ki jih uporabljajo pri svojem delovanju. Tako se danes vedno
bolj posluje in promovira tudi preko socialnih omrežij, vendar pa se sama koristnost
socialnih omrežij kaže tudi drugje, kot recimo pri kadrovski dejavnosti, saj si veliko
podjetij pri iskanju kadra pomaga prav z socialnimi omrežji. Le te jim omogočijo hiter
vpogled do njihovega potencialnega kadra, kar pomeni, da lahko pobližje spoznajo svojo
zaposlene.
Pri samem delovanju in tudi pri poslovnem vidiku so si socialna omrežje lahko tudi tuja
oziroma so si drugačna. Te razlike in medsebojna odstopanja se tudi večkrat pokažejo,
najbolj očitne so kadar govorimo o samem številu uporabnikov pri socialnih omrežij in pri
delovanju socialnih omrežij pri poslovanju, saj je logično, da si bodo podatki pri tem
različni. Kljub temu, da je danes po svetu prisotnih že mnogo socialnih omrežij, ter za
mnoga sploh ne vemo katera so jim je nekaj le skupnega, vsa delujejo v medsebojnem
sodelovanju in komuniciranju.
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1.

UVOD

1.1.

Opredelitev področja in opis problema

Opredelitev področja:
Tehnologija, kateri smo priča danes se nenehno razvija, z namenom omogočiti hitrejše in
bolj kakovostno življenje. Kar je bilo pred 30 leti nemogoče je danes tako rekoč že
samoumevno. Tehnologijo tako danes uporabljamo za privatno, kot tudi za poslovno
področje. Osebni računalniki, laptopi, ipadi tako danes predstavljajo pomembno funkcijo
za nas, saj si življenja brez njih že praktično ne moremo več predstavljati.
Seveda s tem ne smemo pozabiti, da se je pomembnost interneta danes še bolj okrepil, saj
se nam je z uporabo le tega odprlo neskončno več možnosti, komuniciranja oziroma
delovanja na različne načine. Z pridobitvijo interneta se je seveda pospešila tudi
globalizacija, saj je omogočil povezanost ter komunikacijo, katere prej še nismo poznali. Z
pridobitvijo interneta pa so se ljudje začeli prav tako medsebojno povezovati, posledično
tega pa so nastala tako imenovana socialna omrežja, katere namen (na začetku) je bil
seveda medsebojna povezanost, ter pripadnost določeni skupini ljudi.
Čeprav namen socialnih omrežij na začetku ni bil posloven, ampak samo za družabne
oziroma komunikacijske namene, se danes v večji meri uporabljajo tudi za poslovne
namene. Danes se tako preko socialnih omrežij lahko trži že samo z recimo prodajo
oglasnega prostora oziroma z komuniciranjem za poslovne namene. Nekatera podjetja so
to znala hitro izkoristiti, ter si z pomočjo teh omrežij lažje pomagala pri prodoru na trg.
Opis problema:
Danes smo že skoraj vsi del socialnih omrežij, zato je število le teh tudi sunkovito naraslo,
nekatere so namenjene samo za poslovne namene, spet druge pa za bolj privatno uporabo.
Vendar pa imajo vsa vlogo v poslovnem okolju, saj danes skorajda ni nobenega socialnega
omrežja, ki se nebi uporabljaj tudi za poslovne namene. S številom socialnih omrežij pa se
je povečala tudi medsebojna konkurenca, zato je nenehna inovativnost seveda pomembna.
Socialna omrežja imajo tako različne poslovne in prihodkovne modele ter varnostne
mehanizme s katerimi si pomagajo. Njihovo pomembnost bomo primerjali skozi različna
socialna omrežja, ki jih bomo v tej nalogi tudi obravnavali. Z vprašanjem kako poslovati s
pomočjo socialnimi omrežji, si bomo lažje predstavili vlogo le teh v poslovnem okolju.
1.2.

Namen, cilji in osnovne trditve

Namen naše naloge je predstaviti socialna omrežje in njihove poslovne modele kakor tudi
druge pomembne pojme povezanimi z socialnimi omrežji. Pri koncu naše raziskovalne
naloge nameravamo socialna omrežja med sabo tudi primerjati, saj nas zanima kako med
seboj delujejo ter se razlikujejo. Prav tako bomo poskušali predstaviti določena podjetja, ki
so socialna omrežja uspešno uporabila za svoje poslovne namene.
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Cilji v teoretičnem delu raziskovalne naloge:
•
•
•
•
•

Predstaviti vlogo omrežij nasploh ter socialna omrežja in njihove poslovne modele
Predstaviti določena socialna omrežja ter njihovo pomembnost v svetu
Predstaviti vlogo socialnih omrežij v poslovnem okolju
Predstaviti varnostne mehanizme socialnih omrežij
Predstaviti določena podjetja ter njihovo poslovno povezanost z socialnimi podjetji

Cilji v empiričnem delu raziskovalne naloge:
•
•
1.3.

Ugotoviti oziroma predlagati po našem mnenju katera dohodkovna metoda ima
danes največji pomen pri socialnih omrežij
Ugotoviti poglavitne razlike/vloge med socialnimi omrežji pri poslovnem vidiku
Načrt poteka raziskave

1.3.1. Hipoteze
• H1 – najbolj pogosto socialno omrežje, ki se uporablja tudi za poslovne namene je
Facebook
• H2 – oglaševalski model je najbolj pogost prihodkovni model pri socialnih omrežij
• H3 – najbolj pogosta nevarnost/past pri socialnih omrežjih je zloraba osebnih
podatkov
1.3.2.
•
•
•
•

Potek raziskave
Iskanje knjig, literature in ostalih virov za pripravo magisterske naloge.
Pisanje teoretičnega dela magisterske naloge.
Pisanje empiričnega dela magisterske naloge.
Analiza in preverjanje hipotez.

1.3.3. Predvidene metode raziskovanja
V celotnem delu bomo uporabljali mikroekonomske raziskave, saj bomo izhajali iz
socialnih omrežij ter kakšno vlogo imajo v poslovnem okolju. Torej se bomo usmerili na
delovanje socialnih omrežij ter kakšno vlogo igrajo v poslovnem okolju ter v svetu na
sploh. V sklopu mikroekonomske raziskave bomo uporabili dinamično ekonomsko
raziskavo, saj bomo raziskovali proces nastajanja socialnih omrežij, ter do kakšnih
sprememb je prišlo in bo prišlo v prihodnosti.
V drugem delu bomo poskušali pojasniti ključne pojme povezanimi z socialnim omrežjem
in jih tudi predstaviti. Prav tako se bomo tudi v tretjem delu posvetili teoretični
predstavitvi socialnih omrežij v poslovnem okolju ter varnostnim mehanizmom. To
pomeni, da bomo uporabili deskriptivni pristop k raziskavi, ter v okviru te raziskave
metodi kompilacije in deskripcije.
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1.3.4. Predpostavke in omejitve raziskovanja
Predpostavke:
Predpostavljamo, da se je tekom časa konkurenčnost med samimi socialnimi omrežji
povečalo, saj se je okrepila tudi njihova poslovna pomembnost. Zaradi tega so se razvila
tudi različne dohodkovne metode pri socialnih omrežij.
Prav tako bomo predpostavljali, da se bo pomembnost in vloga socialnih omrežij v
prihodnosti le še povečevala. Kar bo posledično povzročilo, da moramo biti vsi del
socialnih omrežij, najsi bo to za poslovne namene ali ne.
Omejitve:
Pri predstavitvi socialnega omrežje, ter njenega vpliva v poslovnem okolju smo v večji
meri omejeni na tujo literaturo, saj domače strokovne literature praktično skoraj ni,
oziroma še ni prišlo do konkretnega obravnavanja tega področja v slovenski strokovni
literaturi.
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2.

INTERNET IN E-POSLOVANJE

Sam začetek svetovnega spleta sega v leto 1969, ko je bilo najprej vzpostavljeno omrežje
Arpnet, katerega je financiralo podjetje ARPA (Advanced Research Project Agency), ki je
skrbela razne tehnološke izboljšave v ameriški vojski. Namen tega omrežja je bil predvsem
skrbeti za potrebe obveščanja v vojski, vendar pa so poleg Arpneta nastajali tudi drugi
projekti kar je pripeljalo do nastanka protokola TCP/IP leta 1983. Pomembna letnica za
svetovni splet je 1989, saj sta takrat Tim Burners-Lee in Robert Cailliau razvila splet z
namenom poenostaviti dostop do knjižnih informacij, katera so bila na različnih strežnikih
v raziskovalnem središču CERN. Tako je bilo leta 1990 predstavljena prva spletna stran ter
prvi spletni brskalnik. S tem se je svetovni splet uradno tudi začel, kar je hitro pripeljalo do
novih možnosti za poslovanje (Dobnikar, 2009 str. 2).
Tako so se hitro začeli pojavljati novi brskalniki, istočasno pa se je vzpostavil tudi
računalniški jezik imenovan tudi kot HTML. Internet je tako postal vir za pregledovanje in
brskanje informacij. Kasneje je nastal splet 2.0, ki pa je prenesel neke nove aplikacije. Z
nastankom tega spleta so lahko strani in informacije zdaj ustvarjali vsi uporabniki in ne
samo podjetja. Splet je tako postal interaktiven medij (Dobnikar, 2009 str. 2).
Internet si lahko predstavljamo kot ustanovo, ki tvori neko celoto skupnih mrež večjih
računalnikov skupaj v neko super omrežje. Najboljše pri tem pa je, da ga lahko
uporabljamo skoraj brez omejitev, seveda z upoštevanjem nekaterih osnovnih pravil (G.
Lewis in D. Lewis 1996, 3).
Večina internetnih storitev je namenjena za vsa poslovanja oziroma vse odjemalce, ki
imajo dostop do le tega. Vendar pa je za veliko aplikacij e-poslovanja, ki zajemajo
občutljive podjetniške informacije, potrebno imeti dovoljenja, saj so dostopna samo nekaj
posameznikom oziroma tretjim osebam. V primeru, da je informacija omejena samo na
znotraj nekega podjetja, potem govorimo o intranetu. Če je dostop do teh informacij
omogočen tudi določenim zunanjim osebam podjetja, potem pa govorimo o extranetu.
Intranet si lahko z drugimi besedami razlagamo kot neko poljubno omrežje, ki deluje
znotraj enega samega podjetja. To podjetje uporablja vse internetne standarde, da omogoči
pretok informacij med zaposlenimi preko e-pošte in spletnega oglaševanja. Extranet se
nanaša na vse, kar smo pravkar navedli o intranetu, vendar pa je obenem namenjena tudi za
stranke, dobavitelje in partnerje podjetja (Chaffey 2003,72).
Naslednja slika nam nazorneje prikaže povezavo med internetom, intranetom in
extranetom. Enostavno je razvidno, da je internet namenjen celotni publiki in ne samo
določeni skupini uporabnikov. Intranet predstavlja najmanjši obseg, saj zajema tudi
najmanjši del uporabnikov oziroma je namenjen samo za interne uporabnike (zaposlene)
določenega podjetja. Extranet je poleg internim uporabnikom namenjen tudi za dobavitelje
in poslovne partnerje, kakor tudi morebitni ciljni publiki oziroma potencialnim kupcem.
Internet pa je dejansko namenjen celotnemu svetu, saj je namenjen vsem uporabnikom.
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Slika 1: Povezava med intranetom, extranetom in internetom.

Vir: www.Connig.com 2012.
Danes si besedo internet lahko razlagamo na več različnih načinov, saj je internet že del
globalnega povezovanja s tem pa tudi našega življenja pa če to hočemo ali ne.. Zatorej
lahko trdimo, da internet danes predstavlja hrbtenico našega komuniciranja z svetom.
Seveda ko govorimo na komuniciranje s tem mislimo tudi na poslovno komuniciranje, saj
se danes internet v vedno večji meri uporablja tudi za poslovne mere. Če je internet na
začetku veljal le kot neko povezanost več omrežij med sabo, se danes uporablja za vedno
več namenov. Tekom let in pridobivanju novih tehnologij se odkrivajo vedno nove in nove
uporabnosti interneta.

2.1.

Vloga in značilnosti interneta in omrežja

Ko govorimo o omrežju lahko rečemo, da gre za nabor enot oziroma členov ter za načrt
njihovih medsebojnih relacij. Kadar gre za preprosto omrežje gre pravzaprav za dve enoti z
medsebojno relacijo, ki sta smiselno povezani. Omrežje, sestavljeno iz dveh enot oziroma
členov pravimo diada. Enote, ki so med seboj povezane so tako lahko enosmerne ali
dvosmerne oziroma simetrične. O multipleksni relaciji pa govorimo takrat kadar je med
enotami več relacij (Kadushin, 2004, str. 2).
Računalniška omrežja lahko razdelimo glede na njihovo velikost, njene funkcije ter od
same tehnologije prenosa podatkov. Pogosta delitev, ki jo največkrat zaznamo je
usmerjena na njeno velikost in sicer jo razdelimo na lokalna, mestna in prostrana omrežja.
Poleg teh se pojavljajo tudi nekatera druga kot so recimo šolska in globalna omrežja
(Breščak 2012).
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•

Lokalno omrežje (LAN-local area network) – ko govorimo o lokalnem omrežju
govorimo predvsem o zasebnem omrežju, ki ponavadi nahajajo znotraj neke stavbe
oziroma v območju nekaj kilometrov. Ponavadi imajo tudi enotno administracijo,
prav tako se pojavi zelo malo napak pri samem prenosu podatku. V večini
primerov se uporablja predvsem za skupno rabo datotek in tiskalnikov, ter tudi za
administracijo in zaščito pred zunanjim omrežjem.

Slika 2: Lokalno omrežje (LAN)

Vir: Breščak 2012.
•

Mestno omrežje (MAN-metropolian area network) – uporabljajo se predvsem v
večjih mestih oziroma v večjem območju kot LAN. Kabelska televizija je eden od
primerov , ki ga lahko najdemo tudi v mnogih ostalih mestih. Veliko anten, ki so
uporabljali za sprejem signala je tako zamenjala ena antena, ki je svoj signal iz
neke višje točke prenesla na vsa gospodinjstva. Omrežja so se tako hitro razširila na
mnoga mesta. Temu so sledili še programi kateri so bili emitirani v določen
kabelski sistem. Do leta 1990 so ta omrežja bila namenjena samo za tv signale,
šele kasneje je prišlo do sprememb v omrežju. Ta sprememba je omogočila
dvosmerni promet ter si tako pomagali za povezavo z internetom. Ta trenutek je bil
kritičen in pomemben, saj so se tv sistemi začeli spreminjati v mestna omrežja.
Storitve, ki jih mesto omrežje ponuja je predvsem prenašanje datotek, video vsebin
ter tv in radijskega signala ter telefonije.

Slika 3: Mestno omrežje (MAN)

Vir: Breščak 2012.
•

Prostrano omrežje (WAN-wide area network) – to omrežje dejansko nima
nobenih omejitev, saj lahko poveže računalnike in ostale naprave tudi v drugih
pokrajinah, državah ali celo na drugem koncu sveta. To omrežje je ponavadi
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sestavljeno iz več med seboj povezanih LAN. Najbolj poznano omrežje seveda
poznamo in sicer se imenuje internet, kateri omogoča dostop do spleta, elektronske
pošte, prenašanje datotek in ostalih storitev.
Slika 4: Prostrano omrežje (WAN)

Vir: Breščak 2012.
Internet je na samem začetku svojega delovanja omrežno povezoval samo nekatere
znanstvene, akademske in raziskovalne ustanove v Ameriki. Vendar pa so se naglo začela
pridruževati še ostala omrežja in sicer se je ameriškim omrežjem najprej pridružila
Kanada, kasneje pa še Evropa in preostali svet. Na začetku leta 1990 je število med seboj
povezanih omrežij štelo samo okoli 200.000 računalnikov, vendar pa se je ta številka v
samo nekaj letih naglo povzdignila na milijon. Danes je ta številka že krepko preko
milijarde kar predstavlja približno 18% celotnega prebivalstva. V Sloveniji pa naj bi danes
internet uporabljalo že približno 70% prebivalcev (Vidmar 1997, str. 373-374).
Vendar pa splet lahko razdelimo na tri področja in sicer (Oblak in Petrič 2005, 15-16):

2.2.

•

Splet kot informacijski sistem - v samem začetku je splet bil zasnovan za podlago
informacijskega sistema, katerega namen je bil hitro in učinkovito dostopanje do
informacij. Temeljilo je predvsem na hipertekstu, ki je poleg tehničnih rešitev,
pomagal tudi pri sami porazdelitvi družbene moči.

•

Splet kot množični medij – gre za medij z svojimi lastnimi lastnostmi (ažurnost,
interaktivnost, multimedijalnost) s katerimi se tudi loči od tradicionalnih medijev.

•

Splet kot družbeno omrežje – govorimo o skupini spletnih mest in hipertekstualnih
povezav, ki tvorijo neko navidezno omrežje, čeprav so posledice lahko realne.

E-poslovanje

Elektronsko poslovanje vključuje uporabo vseh oblik informacijske kakor tudi
komunikacijske tehnologije v poslovnih odnosih. Ko govorimo o elektronskem poslovanju
istočasno govorimo tudi o elektronskem bančništvu, zavarovalništvu, računalniško podprto
skupinsko delo, kakor tudi delo in avkcije na daljavo (Razgoršek in Potočar 2009, 5).
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Glavni elementi teh dejavnosti so predvsem (Razgoršek in Potočar 2009, 5):
•

•

•

Vsebina poslovanja (gre za prodajo in nabavo blaga kakor tudi storitev, plačevanje,
prodajanje informacij, izmenjava pomembnih listin oziroma dokumentov, bančne
transakcije, učenje na daljavo, spletno nakupovanje in podobno)
Način dela (govorimo o izmenjavi informacij oziroma podatkov preko odprtih
omrežij kot je internet)
Udeleženci poslovanja (to so posamezniki kot na primer podjetniki, študenti,
menedžerji in podobno, ali celo razne ustanove oziroma organizacije)

Začetki uporabe elektronskega poslovanja segajo v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja,
kjer se je z uveljavitvijo elektronskih finančnih prenosov med bankami preko zasebnih
omrežij spremenil tudi poslovanje na finančnem trgu. Tekom nekaj let se je elektronsko
poslovanje že razširilo v podjetja v obliki sistemov za prenašanje datotek, elektronske
pošte ter računalniškega izmenjavanja informacij oziroma podatkov. Obseg papirja se je s
tem občutno zmanjšal, medtem pa se je na drugi strani povečala sama avtomatizacija
pisarniškega poslovanja (Razgoršek in Potočar 2009, 12).
Čeprav je bila poglavitna lastnost prenašanja podatkov med podjetji pogosto, so bile
omrežne storitve takrat še vseeno premalo razširjene med uporabniki. Šele kasneje v
devetdesetih letih se je z pojavom interneta začela doba elektronskega poslovanja, ki traja
še danes. Nove tehnologije, ki so nastale so uporabnikom omogočale hitrejšo in cenejšo
uporabo omrežnih storitev za poslovne namene. Internet je tako posledično prispeval k
znižanju komunikacijskih stroškov, ter odprl novo pot poslovanju, ter enostavnejši dostop
do globalnega trga (Razgoršek in Potočar 2009, 12-13).
Uporaba elektronskega poslovanja podjetjem omogoča predvsem večjo konkurenčno
prednost, ki pa jo lahko dosežejo z pridobivanjem koristnih informacij, razvijanju novih
izdelkov in storitev glede na njihovo ciljno skupino. Prav tako se vedno več podjetij
poslužuje temu zaradi nižjih stroškov, ki jih imajo z uporabo elektronskega poslovanja.
Seveda so se pri elektronskem poslovanju oblikovale tudi različne vrste le tega. Te
nekatere vrste pa bomo podrobneje predstavili tudi v naslednjih podpoglavjih.
Poznamo več vrst elektronskega poslovanja, ki so postala posledično od povezovanja
različnih udeležencev med sabo:
•
•
•
•
•
•

B2B ( poslovanje med podjetji)
B2C (poslovanje usmerjen od podjetja do potrošnika)
C2B (poslovanje usmerjen od potrošnika do podjetja)
C2C (poslovanje med potrošniki)
B2G (poslovanje usmerjen od podjetja do državne uprave)
G2B ( poslovanje usmerjen od državne uprave do podjetja)

Vrste elektronskega poslovanja glede na udeležence pa predstavljamo tudi z naslednjo
sliko za boljše razumevanje. Iz slike tako razločneje razvidemo kakšna je medsebojna
povezava med elektronskimi poslovanji.
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Slika 5: Vrste elektronskega poslovanja glede na udeležence

Vir: Razgoršek in Potočar 2009,str. 14.
2.2.1. B2B (Business-to-business)
Poslovanje med podjetji se je pričelo pred 4 desetletji nazaj, ko so se uporabljali prvi EDI
(Electronic Data Interchange) sistemi. Čeprav so takrat podjetja že začela vlagati v
informacijsko tehnologijo, ter tako dosegla visoko avtomatizacijo internega poslovanja, je
njihova komunikacija s poslovnim okoljem še vedno bolj ali manj temeljila na klasičnem
komuniciranjem. Kot primer so se recimo naročila pošiljala preko informacijskega sistema,
medtem ko so se računi tiskali ter pošiljali preko pošte. Vsa prejeta dokumentacija se je
ročno vnašala v informacijski sistem, kar je lahko hitro pripeljalo do kakšne napake. Prav
tako so lahko kaj hitro nastale težave tudi pri samem transportu dokumentov s klasično
pošto, saj so se lahko ti dokumenti kaj hitri izgubili oziroma so se lahka med samim
transportom poškodovali (Skrt 2002).
Prednosti EDI sistema so predvsem (Skrt 2002):
•
•
•
•
•

Povečanje produktivnosti znotraj podjetja
Nižji stroški papirne dokumentacije
Nižji nabavni stroški
Hitrejša dostava dokumentacije
Boljše upravljanje z zalogami

Sam potek komunikacije je tako največkrat potekal neposredno med samimi
računalniškimi sistemi poslovnih partnerjev, zato so morali prav ti sistemi uporabljati tudi
iste komunikacijske protokole ter imeti isto hitrost prenosa podatkov. Prav tako pa so
morali imeti tudi temu primerno strojno opremo ter prosto telefonsko linijo za morebitne
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potrebe po komunikaciji. Vendar pa je bilo e-poslovanje, zaradi velikega finančnega
zalogaja v ta sistem ter neustreznega kadra, nedosegljivo za mnoga majhna in srednja
podjetja. EDI sistem ni doživel masovne uporabe predvsem zaradi teh razlogov in tudi
nekaj ostalih, ki jih bomo navedli (Skrt 2002):
•
•
•

Zahtevna in dolgotrajna implementacija
Pomanjkanje fleksibilnosti v poslovnem okolju
Visoki stroški vzdrževanja

Za hitro rast B2B poslovanja lahko pripišemo predvsem njihovim prednostim, ki jih ta
vrsta poslovanja tudi prinaša. Ta poglavitne prednosti se kažejo predvsem v:
•
•
•
•
•
•
•

Nižji transakcijski in administrativni stroški
Avtomatizacija raznih poslovnih procesov
Hitrejše prilagajanje samim spremembam na trgu ter dostop do globalnega trga
Dostop do novih tržnih priložnosti,ki nastanejo ob sami uvedbi B2B poslovanja
Učinkovitejše po prodajne storitve
Enostavnejše spremljanje stanja zalog
Možnost oblikovanja učinkovitejšega sistema naročanja

Vendar pa se pri B2B poslovanju pojavljajo tudi določeni strahovi, ki pa si jih lahko
predstavljamo tudi kot slabosti B2B poslovanja. Te slabosti so predvsem v:
•
•
•
•

Varovanju finančnih podatkov in zasebnih transakcij
Pomanjkanju zaupanja kupcev do elektronskih transakcij
Pomanjkanju primerno usposobljenega kadra
Težavah povezanimi s pravno obveznostjo in pogodbami

Danes je najhitrejše rastoče področje B2B poslovanja poznano pod imenom e-tržnice (emarketplaces). E-tržnice so namenjena predvsem trgovanju med kupci in prodajalci skozi
celoten cikel delovanja poslovnih procesov. Lahko rečemo, da predstavljajo popolno mesto
za zbliževanje kupcev in prodajalcev ter tudi dobaviteljev z istimi interesi. Prav tako se
lahko sklepajo raznorazne pogodbe, izvajajo transakcije, uporabljajo raznorazne storitve in
podobno. Vse transakcije se tako opravljajo zgolj samo preko interneta, zaradi velikih
vrednosti posameznih naročil in povezovanjem kupcev in prodajalcev, so tako e-tržnice
poglavitni nosilci rasti celotnega B2B poslovanja.
E-tržnice pa so lahko organizirane v dve skupini in sicer:
•

Horizontalno, ki je namenjen posameznim vrstam proizvodov in storitev, v katera
so zainteresirani kupci iz različnih gospodarskih panog. Za to vrsto je značilno
predvsem, da so specializirana v določeno prodajni izdelek ali storitev (prodaja
računalniških komponentov, finančni servis).

•

Vertikalno, ki pa poskuša določenim panogam gospodarstva (avtomobilska)
ponuditi največ storitev oziroma izdelkov kot jih premore.
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Prav tako so lahko e-tržnice odprtega (poenostavljeno poslovanje z dobavitelji in kupci) ali
zaprtega tipa. Lahko so namenjene samo kupcem, prodajalcem (»push marketing«) ali pa
obojim. Pri samo prodajalcih tržnica poskrbi za povezovanje med seboj večjih prodajalcev,
ki pa usmerjajo tržnico v smer iskanja kupcev za njihovo blago in storitev. Tržnice, ki so
namenjene samo kupcem, so organizirana z njihove strani z namenom pregledati ponudb
prodajalcev ter poiskati cenovno najugodnejšo.
Samo trgovanje pa je na B2B tržnicah organizirano po principu dražb, kjer se kupci zbirajo
ter tudi tekmujejo med seboj pri samem licitiranju izdelkov oziroma storitev. Dražbe
uporabljajo tudi podjetja, ki nameravajo kupiti določeno blago, tej dražbi pravimo obratna
dražba (reverse auction). Poleg dražb lahko e-tržnice delujejo tudi v vlogi posrednika, in
sicer pri prodaji blaga, ki so ga kupili od prodajalcev ter ga nato poskušali prodati ostalim
zainteresiranim kupcem.
2.2.2. B2C (Business-to-consumer)
B2C poslovanje je začelo delovati ob koncu 20. stoletja, z pojavom interneta. Velike vsote
tveganega kapitala so tako prehajala v potrošniške roke in sicer v obliki brezplačnih
internetnih storitev in omrežnega nakupovanja (Marketing Terms 2012).
Prav tako pa je ta metoda elektronskega poslovanja, kjer gre dejansko za prodajo
končnemu potrošniku tudi najbolj razširjena. To metodo so uporabile tudi mnoge spletne
trgovine, ki pa so se danes mnoga že osredotočila na določena prodajna območja. Eno
izmed najbolj poznanih je danes Amazon.com, katera je najprej delovala kot spletna
knjigarna. V Sloveniji pa je danes najbolj prepoznavna spletna trgovina mimovrste.com
(Mušič 2010, 15).
B2C elektronsko poslovanje lahko razdelimo v pet različnih vrst (Mušič 2010,15-16):
•

Neposredni trgovci: gre za poslovanje kjer podjetja neposredno sodelujejo z kupci
ter jim tako izdelke direktno tudi posredujejo. Neposredni trgovci pa se delijo na
dve skupini in sicer na e-trgovce (ob prejetju naročila podjetje pošlje izdelek
direktno kupcu) in e-proizvajalce (gre za prodajo kupcem neposredno preko
interneta).

•

On-line posredniki: so podjetja, ki v vlogi posrednika pospešujejo transakcijo
med kupcem in prodajalcem, hkrati pa jim pripada odstotek vrednosti vsake
transakcije. Ta skupina je tudi danes najbolj razširjena po svetu. Poznamo pa dve
vrsti on-line posrednikov in sicer agente (pospešujejo transakcije med kupci in
prodajalci) in informacijske posrednike (gre za nekakšne filtre med podjetji in
kupci, saj kupci tem podjetjem posredujejo informacije, v zameno pa prejmejo
določene oglase oziroma ponudbe).

•

Oglaševalski modeli: gre za določene poslovne spletne strani, ki svoja mesta za
oglase prodajajo ostalim podjetjem. Poznamo kvantitativni pristop, kjer gre
predvsem za prevladovanje število oglasov z različnih področij in kvalitativni
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pristop, pri čemer gre za majhno število oglasov, ki pa so specializirani za
določeno področje.
•

Modeli na podlagi skupnosti: ta model gradi predvsem na podlagi podobnih
interesnih področij ljudi. Podjetja dejansko zaslužijo s tem ko zbirajo lojalnost
uporabnikov ter kvalitativnem pristopu oglaševanja.

•

Modeli na podlagi članarine: gre za zaračunavanje naročnine uporabnikom s
strani podjetij, ki si lastijo določeno vsebino, za katero pa je uporabnik seveda
pripravljen tudi plačati.

2.2.3. C2B (Consumer-to-business)
Pri tej metodi govorimo o dražbi, kjer pa je kupec glavni, ki začne s transakcijo in ne
prodajalec kakor je bilo to pri B2C. tem dražbam mnogi danes pravijo tudi obrnjene
dražbe. Kupec tako ponuja nek izdelek oziroma storitve raznim organizacijam, ki so v ta
nakup zainteresirana. Mnogokrat kupec tudi pošlje razpis in poziva dobavitelje k
ponudbam. S tem dobi kupec boljši vpogled na ponudbe ostalih dobaviteljev in se na
koncu odloči za najbolj ustrezno ponudbo (Mušič 2010, 17).
Za lažje razumevanje lahko predstavimo primer, kjer gre za poljubno osebo X, katera hoče
dopustovati v Tuniziji za 10 dni. Na turistični agenciji se pozanima za ceno, ki znaša 500€.
Čeprav si zelo želi dopustovanja v Tuniziji, je ta cena zanj previsoka, zato se odloči, da bo
na poljubni C2B spletni strani, kjer pripravljajo oglase objavil svoj oglas v katerem je za
dopustovanje v Tuniziji pripravljen plačati 350€. Na ta oglas se odzovejo tiste turistične
agencije, katere mu lahko za to ceno omogočijo dopustovanje. Oseba X se nato odloči za
tisto agencijo katera mu najbolj ustreza.
2.2.4. C2C (Consumer-to-consumer)
Gre za spletno poslovanje med potrošniki za določeno blago oziroma storitve. Čeprav za to
poslovanje ni potrebna prisotnost tretje organizacije, vseeno ne more prihajati do transakcij
če le te niso programsko tudi podprte. Te programe ponavadi omogočajo določeni
internetni trgovci kot je recimo eBay (Malik 2012).
EBay je spletna stran, ki deluje v smeri medsebojnega trgovanja med potrošniki. Kupci in
prodajalci so tako povezani med sabo, kar jim omogoča nakup in prodajo osebnih stvari.
Stran omogoča posameznikom, kateri hočejo določene stvari prodati, objaviti le te, ter tako
postanejo vidne potencialnim kupcem. Kupci imajo na tako na voljo izbirati med množico
izdelkov, za katere se lahko odločijo, da jih kupijo (Mušič 2010, 18).
V Sloveniji je najbolj prepoznavna stran imenovana Bolha.com, ki je obenem peta najbolj
obiskana stran ter najbolj uporabljena, saj na svoji spletni strani ponuja že več sto tisoč
izdelkov. Čeprav je bila stran na začetku namenjena predvsem posameznikom je danes
prisotnih že veliko podjetij, ki na to stran prispevajo svoje oglase glede oziroma izdelke.
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Vedno bolj razširjena stran je tudi Salomonov oglasnik, ki pa je na začetku izhajal samo
kot časopis (Mušič 2010,18-19).
To vrsto elektronskega poslovanja danes s pridom izkoriščajo tudi mnoge univerze in
fakultete, ki ustanovijo strani, katere namen je predvsem prodaja oziroma menjava
učbenikov in še ostalih izdelkov vključenih v to kategorijo. Prav tako so se na veliko
ustanavljale strani na katerih se sklepajo prodaje in nakupi študentskih stanovanj in sob.
2.3.

Interdisciplinarnost omrežja medpodjetniških odnosov

Pri povezovanju določenih podjetij med sabo se začnejo razvijati partnerski odnosi s tem
pa se okrepi komunikacija, ideologija različnih skupin, sistem prepričanj, vedenje
posameznikov in podobno. Medosebni odnosi tako nastanejo v socialni interakciji z
zvestobo, zaupanjem, samo izmenjavo informacij ter sodelovanjem. Prav tako se krepi
komunikacija, samo učenje ter medsebojno reševanje konfliktov, kar pa medsebojno
zaupanje le še bolj okrepi (Konda 2009, 170).
Za analiziranje medsebojnih odnosov je najboljše proučevati omrežje odnosov. Lahko tudi
rečemo da omrežna metoda celostno obravnava poslovno okolje podjetja. Omrežje
medpodjetniških odnosov pa se razteza ne samo na področje ekonomije ampak tudi na
ostalih področij, ki postajajo vedno bolj pomembne, saj nam pomagajo pri samem
analiziranju in raziskovanju omrežij medpodjetniških odnosov. Za boljši pregled je
interdisciplinarnost omrežja medpodjetniških odnosov prikazana na naslednji sliki (Konda
2009, 170-171).
Slika 6: Interdiciplinarnost omrežja medpodjetniških odnosov

Vir: Konda,Iva 2009,str. 171.
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Teorija agentov
Medpodjetniški odnosi omrežja imajo veliko agencijskih razmerij in sicer proizvajalec kot
principal ter posrednik kot agent oziroma tudi končni kupec kot principal in dobavitelj kot
agent. Ta teorija je osredotočena predvsem na interese posameznikov, njene odnose pa si
lahko razlagamo na treh poglavitnih področjih (Konda 2009, 172-173):
•
•
•

Prodajno osebje in management prodaje
Koordinacija in nadzor tržnih poti
Tržno komuniciranje

Teorija transakcijskih stroškov
Gre za splet institucionalne ekonomske, organizacijske in pravne analize. Predvsem se pri
tej teoriji sprejema direktiva zmanjšanja oziroma minimiziranja transakcijskih stroškov
(samo pri enem podjetju in ne dveh), obenem pa se ignorira medsebojna odvisnost med
podjetji. Pomembno pri razvoju in tudi vzdrževanju odnosov na medorganizacijskih
poslovnih področij, je predvsem uporaba naložb za te odnose oziroma specifične
transakcijske naložbe, ki skrbijo za vzdrževanje dobrega medsebojnega odnosa (Konda
2009, 173-175).
Teorija pravičnosti
Razlaga kooperativno vedenje pri dolgoročnimi odnosi med kupci in prodajalci na
medorganizacijskem trgu. Pri dolgoročnem odnosu je pri kupcu kakor tudi pri prodajalcu
pomemben predvsem kakšno stopnjo zaupanja izkazujeta do partnerja. Pri zaupanju je
velikokrat pomemben predvsem ekonomski vidik, medtem ko je čustveni in razumski vidik
posameznikov v samem procesu medsebojnega sodelovanja zanemarjen. Zaupanje je zelo
pomembno, še posebej pri konstruiranju medsebojnega odnosa in sodelovanja. Za boljši
prikaz teorije pravičnosti je dodana tudi naslednja slika (Konda 2009, 175-176).
Slika 7: Teorija pravičnosti

Vir: Konda,Iva 2009,str. 176.

19
Prispevek socialne psihologije
Poznamo tri glavne modele socialne interakcije (Konda 2009,176-177):
• Interakcija, kot izmenjava vedenjskih oblik in dejanj med osebami
• Interakcija, kot soočenje in povezovanje socialnih pomenov dejanj
• Interakcija, kot izraz nezavednih dispozicij ter nezavednih dejanskih vzorcev
Pri medpodjetniškim odnosov med kupci in prodajalci je predvsem pomembna socialna
interakcija, saj morajo osebe delovati tako, da nenehno prilagajajo vedenje svojim
namenom ter tudi namenom svojih partnerjev. Vsaka oseba ima tako svoje lastne presoje
oziroma vrednote s katerimi ugotavlja kakšen je rezultat interakcij. Trije dejavniki so pri
tem zelo pomembni za vzdrževanje interakcij in sicer:
•
•
•

Pričakovane koristi in izgube v primeru vstopa v odnos
Možnost izbire alternativnih odnosov
Odločitve in prepričanja, da je ta pričakovana interakcija najboljša za oba partnerja

Teorija pogodbenih odnosov
Gre za povezave v raznoraznih projektih, pri katerem se več podjetij ali pa samo dve odloči
za pogodbeno sodelovanje na določenem poslovnem področju. Kot primer lahko
navedemo licenčno pogodbo, franšizing ali skupno trženje, distribucijski dogovor,
razvojno partnerstvo in podobno. Pri dolgoročnih pogodbenem sodelovanju je potrebno
graditi predvsem na medsebojnem zaupanju in na obojestranskemu vlaganju v ta odnos
(Konda 2009,177-178).
Teorija omrežij
Teorijo omrežja lahko širše uvrstimo tudi med strukturalne sociološke teorije. Analiza teh
socialnih omrežij pa temelji na pomembnosti samih odnosov in povezav med udeleženci
nekega omrežja. Poleg pomembnosti povezav v omrežju so za analizo socialnih omrežij
pomembna tudi naslednja načela (Konda 2009,178-180):
•
•
•
•
2.4.

Udeleženci kakor tudi njihova dejanja so medsebojno odvisna
Povezave med udeleženci so sredstva za prenos materialnih ali nematerialnih virov
Strukturno okolje omrežja je vir omejitev ter prav tako priložnosti za posamična
dejanja udeležencev
Strukturno okolje omrežja določa trajne vzorce povezav med udeleženci
Web 2.0 in 3.0

Ko govorimo o spletu govorimo o treh generacijah, ki so si časovno sledila ter z nastankom
prinesle veliko pomembnih sprememb, katere so danes del našega življenja. Splet 1.0 je
omogočal samo brskanje in iskanje podatkov, ostalih prispevkov predvsem s strani
posameznih uporabnikov pa ni bilo. Z nadgradnjo spleta 1.0 je prišel splet 2.0, kjer
uporabniki lahko delujejo z svojim spletom preko različnih vsebin in pisanjem besedil
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oziroma prispevkov. Prav tako jim je omogočeno druženje z preostalimi internetnimi
uporabniki. Splet 3.0 pa omogoča predvsem boljšo uporabniške izkušnje, saj omogoča, da
z računalniki preko interneta in z različnimi programskimi orodji uporabniki sami
prilagajajo vsebino tako kot je za njih najboljše (Dobnikar 2009, 2).
Splet 2.0 je tako bolj dinamičen ter veliko bolj interaktiven medij. Od spleta 1.0 ima tako
številne pozitivne prednosti kot so (Dobnikar 2009, 3):
•
•
•
•
•

sodelovanje uporabnikov
gradnja socialnih omrežij
bogatejši in dostopnejši uporabniški vmesnik
enostavnejše kreiranje in urejanje vsebin
izdelovanje novih aplikacij, ki uporabljajo informacije iz različnih virov

Splet 2.0 pa prepoznamo tudi po naslednjih značilnosti (Dobnikar 2009, 3):
•
•
•
•
•
•

je interaktiven in enostaven
omogoča osebni profil
poseduje možnost vpogleda v osebne profile ostalih uporabnikov
prosto razvrščanje in hierarhično razvrščanje stvari uporabnikov
mashup sistemi (aplikacija, ki vsebuje podatke iz več različnih virov)
aplikacije so vir informacij

Z pojavom spleta 2.0 se je odprla tudi možnost izdelovanja različnih spletnih mest, katera
omogočajo gostovanje raznih slik ali video posnetkov. Prav tako je omogočil nastanek
raznih socialnih omrežij kot so Facebook, Myspace, Twitter, Netlog. Namen teh omrežij je
bil predvsem medsebojno komuniciranje in povezovanje internetnih uporabnikov. Ker se je
vedno več ljudi povezovala v socialna omrežja ter se je s tem povečala tudi mednarodna
komunikacija se je pojavilo vprašanje ali je možno te nove spletne storitve možno
uporabiti tudi za poslovne namene (Dobnikar 2009, 3).
Splet 2.0 pa za svoje poslovne namene uporabljajo tudi podjetja. Konkurenčna prednost teh
podjetij je bila v (Dobnikar 2009, 4):
•
•
•
•
•
•

zaupanju vrednih uporabnikov in izvajalcev storitev
uporabi kolektivne inteligence
dobrih uporabniških vmesnikov, razvojnih modelov kakor tudi poslovnih modelov
stroškovno učinkovitih storitev
nadzoru nad težko dostopnimi podatki
kompatibilnosti programske opreme

Ko govorimo o spletu 3.0, dejansko govorimo o sistemu, ki naj bi prilagajal informacije
vsakemu uporabniku posebej. Splet 3.0 naj bi omogočal brezhibno poslovanje, zabavo ter
medsebojno komuniciranje kadarkoli in kjerkoli preko zanesljivih in varnih omrežij.
Ločevanje mobilnega in fiksnega omrežja se bo tako dokončno ustavilo. Sama
implementacija tega omrežja se že izvaja, ter naj bi se dokončno končala do leta 2015
(Dobnikar 2009, 4).
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3.

SOCIALNA OMREŽJA TER NJIHOVA VLOGA V POSLOVNEM
OKOLJU

Ko govorimo o socialnem omrežju dejansko govorimo o spletni strani, ki uporabnikom
omogoča ustanoviti svoj profil s katerim si pomagajo pri komunikaciji oziroma pri
povezovanju z ostalimi uporabniki. Večina uporabnikov se pridruži socialnemu omrežju
predvsem zaradi potrebe po pridobitvi zaposlitve, po potovanju in komuniciranju z
oddaljenimi prijatelji (Ho in drugi 2010, 98).
Ko se podjetje odloči postaviti spletno stran z namenom graditi socialnega omrežja, lahko
računa tudi na številne pozitivne učinke. Na ta način lahko na primer podjetje dobi bolj
nazorno sliko, ki je usmerjena na njihovo ciljno publiko, odnosi z partnerji kakor tudi z
strankami pa se lahko tudi bolj poglobijo. Na podlagi aktivne komunikacije in dialoga z
svojimi ciljno populacijo preko socialnega omrežja lahko podjetja dosežejo:
•
•
•
•
3.1.

Izboljšanje svoje verodostojnosti
Doseganje boljših poslovnih rezultatov
Večjo prepoznavnost na trgu (lokalno kot globalno)
Prepoznati kaj njihova ciljna skupina dejansko potrebuje
Razvoj socialnih omrežij

Prvi večji projekt, ki je vključeval spletno omrežje je nastal v devetdesetih letih 20. stoletja
in sicer pod imenom Six Degrees. In sicer je imelo spletno mesto vse lastnosti, katere so se
kasneje tudi razširile na ostala spletna mesta, na katerih so nastala socialna omrežja. Te
lastnosti so vključevale ustvarjanje profilov in omogočanje povezav med uporabniki kakor
tudi pisanje dnevnikov in dodajanje slik. To spletno mesto je delovalo vse do leta 2000 ter
takrat doživela svoj konec, ki naj bi bil posledica zaradi njene preveliki naprednost (Savič
2008).
Kasneje, približno dve leti se je pojavil Friendster, spletno mesto, kjer se danes srečuje več
deset milijonov uporabnikov z vsega sveta, čeprav jih največji delež prihaja predvsem iz
Azije. Friendster je bilo prvo spletno mesto, ki je uvedlo sistematizirane profile, ki pa so
bili sestavljeni iz samih osebnih podatkov uporabnikov in sicer je to vključevalo
uporabnikove slike, glasbo, povezav od prijateljev itd.. Uporabniki, ki so uporabljali to
spletno mesto so bili predvsem starejši in sicer od 35 do 54 let. Friendster je veljal za
pomembno spletno socialno mesto predvsem tudi zaradi tega, ker je spodbujal razvoj
podobnih spletnih mest , ena izmed teh je tudi YouTube, kjer je poudarek predvsem na
video vsebini uporabnikov. Prav tako so nastala druga socialna mesta kot so MySpace,
Facebook in LinkedIn (Savič 2008).
Čeprav je trenutno na svetu že več sto različnih socialnih omrežij, je najpopularnejše med
njimi Facebook, ki se lahko pohvali z skoraj milijardo uporabnikov (200 milijonov samo iz
ZDA), sledi jim Twitter z 250 milijoni uporabnikov na mesec in LinkedIn z 110 milijoni.
Med ostalimi desetimi se pojavijo še MySace, Google Plus+, DevianArt, LiveJournal,
Tagged, Orkout in CafeMom (eBizMBA 2010).
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Danes je večinoma uporabnikov interneta že vključenih v socialna omrežje, vendar je od
posameznikovih potreb in želja ter funkcionalnosti omrežja odvisno v katero socialno
omrežje se posameznik tudi pridruži oziroma je del le tega.
Vendar pa imajo danes socialna omrežja vzpostavljen nekakšen skupek funkcionalnosti, ki
socialna omrežja tudi tako opredeljuje. In sicer govorimo o naslednjih funkcionalnostih
Mohorčič 2010, 8-9):
•
•
•
•
•
•
•
•

možnost vzpostavitve in prilagoditve osebnega profila
možnost zapisovanja komentarjev
nastavitve zasebnosti (preprečitev širjenja osebnih podatkov)
možnost blokiranja nezaželenega uporabnika
lastna stran za zapise
lasten album
možnost postati član skupine oziroma skupnosti znotraj omrežja
možnost dodajanja aplikacij, katera lahko ustvari virusno vsebino ter razširi
informacijo

Kljub nekaterih skupnih funkcionalnostih med socialnimi omrežji imajo le te svoje
značilnosti kakor tudi svoj način delovanja. Te značilnosti in delovanje je tudi poglavitno
pri ustvarjanju neke konkurenčne prednosti v primerjavi z drugimi socialnimi omrežji.
Tako so nekatera socialna omrežja na primer namenjena samo za publiko mlajše
generacije, za poslovne namene, informativne namene in tako dalje.
Poznamo veliko prednosti socialnih omrežij vendar bomo našteli le najpomembnejše in
sicer so to (Kepnik 2010, 12):
1. Kot prva najpomembnejša prednost oziroma lastnost je njihov temeljni cilj. Vsak
uporabnik si torej gradi svoj profil ter tako tudi svojo socialno mrežo, svoji
socialni mreži začne kasneje dodajati tudi nove povezave. Prav tako razno razne
socialne skupnosti omogočajo komunikacijo med sodelavci, prijatelji, družinskimi
člani, idoli in ostalimi na hiter način. Samo z nekaj kliki postane naše povezovanje
z ostalimi ljudmi, ki so del iste socialne skupnosti precej preprosteje in hitrejše.
2. Uporabniki s pomočjo socialnih omrežij izdajo veliko informacij o sebi, kar lahko
za uporabnika koristi ali škoduje. Na tak način nas lahko kontaktirajo skupine ali
ostali uporabniki s podobnimi interesi, morebitnimi delodajalci ali partnerji. S tem
lahko dosežemo nek zaželeni krog občinstva ali pa preprosto izvemo določene
informacije.
3. Prav tako je lažje koordinirati in voditi interese določene skupine, saj je pretok
samih podatkov preko socialnega omrežja hitrejši, cenejši ter je dostopen vsem
članom, tekom tega pa so je omogočena tudi hitra povratna informacija oziroma je
dialog pri tem hiter in učinkovit.
4. Združevanje več različnih tehnologij komunikacije. Tako lahko preko socialne
mreže istočasno komuniciramo z svojimi člani, objavljamo video vsebine in slike,
ustvarjamo blog, pišemo dnevnik in podobno.
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5. Kot velika prednost lahko navedemo predvsem brezplačno oglaševanje
morebitnemu velikemu številu uporabnikov. Veliko podjetij, obrtnikov ali ostalih
poslovnežev lahko tako preko svoj profilov ali ustvarjene skupine objavlja svoje
izdelke ali storitve. Ker lahko pri tem pogledamo tudi v osebne informacije strank,
ki jih le te razpolagajo na svojih profilih, nam to olajša pri prilagajanju trga.
6. Uporabniki socialnih omrežij lahko storitve uporabijo za povečevanje socialnega
kapitala.
7. Prav tako pa nam lahko socialna omrežja lahko veliko pripomorejo pri našemu
iskanju zaposlitve. Spletne strani podjetij in zaposlitvene oglasne deske lahko tako
hitro pripomorejo k zagotavljanju delovnih mest.
Seveda so uporaba socialnih omrežij prinaša tudi določene slabosti, glavna od le teh so
naslednje (Kepnik 2010, 13):
1. Povečuje se možnost kraje identitete, osebnih podatkov ter posledično tega zlorabo
le teh. Vendar pa k temu največkrat pripomore uporabnik sam, saj hote ali nehote
preko socialnih omrežij izda določene osebne podatke, ki jih ostali uporabniki
lahko kaj hitro izkoristijo. Ker lahko do naših profilov dostopajo tudi popolni
neznanci je pri tem potrebno paziti komu izdajamo podatke ter kakšne podatke.
Čeprav se varnost podatkov in reguliranje stopnje zasebnosti vedno bolj izboljšuje,
je zloraba osebnih podatkov danes vseeno dokaj pogosta.
2. Dostopanje do nekaterih informacij, naših ali drugih uporabnikov je lahko velika
slabost, predvsem odvisno od same situacije. Kot primer lahko navedemo
delodajalca, ki lahko tako preveri kandidata za delovno mesto v svoji organizaciji
in za njega to predstavlja prednost. Samemu kandidatu pa tak vdor v zasebnost
ponavadi ni najbolj po godu.
3. Zasvojenost od socialnih omrežij danes predstavlja veliko težavo, predvsem na
delovnem mestu. Predvsem so temu najbolj izpostavljeni mladoletniki, ki so od
socialnega omrežja najbolj odvisni, kar seveda pripomore k zanemarjenju šole in
ostalih obveznosti. Prav tako nastajajo velike težave tudi pri delodajalcih in
njihovimi zaposlenimi, saj veliko zaposlenih danes na delovnem mestu obiskujejo
razne socialne skupnosti. Zato je danes pogosto tudi prepovedano obiskovanje
socialnih omrežij na samem delovnem mestu. Nekateri delodajalci so dostop so
samih socialnih omrežij tudi blokirali.
3.2.

Marketing in socialna omrežja

Kadar govorimo o profilih o organizacijah je pomembno, da dajejo vtis profesionalnosti.
Vendar pa se pojavljajo tudi določene začetniške napake, ki lahko ogrozijo našo
verodostojnost na spletu. Spodaj navajamo 5 začetniških napak marketinga pri socialnih
omrežij (Timea 8.7.2011).
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1. Preveč osebnih podatkov
Večina uporabnikov že na začetku naredijo napako, ko pri komuniciranju s potencialnimi
strankami preko socialnih omrežij postanejo preveč osebni. S tem ko postanejo preveč
osebni se izgubi slika poslovnosti kakor tudi profesionalnosti. Zatorej ko objavljate najprej
premislite kaj boste delili z drugimi in seveda kako bo to vplivalo na vaš ugled in ugled
vašega podjetja. Nekateri se zatorej rajši držijo striktno poslovno in profesionalno, saj
dajejo veliko na ugled samega podjetja. V primeru, da za promocijo svojega podjetja
oziroma organizacije uporabljate svoj profil, nikar ne objavljajte dosežkov, ki ste jih morda
dosegli pri igranju določenih igric. Čeprav se vam to morda zdi smešno je to v praksi že
velikokrat bilo izvedeno, kar pa seveda ni nič kaj pozitivno pripomoglo k samemu
promoviranju organizacij.
2. Preveč samopromocije
Namen poslovnih profilov je seveda da ohranimo stik s strankami ter pridobivanje novih.
Temu tako sodi tudi samopromocija, saj stranke to tudi od vas pričakujejo. Danes je
samopromocija na družbenih medijih že nekaj vsakdanjega.
Vendar pa moramo paziti, da profil ne uporabljamo izključno samo za samopromocijo, saj
tako postanemo spamerji. S tem naš profil izgubi svojo vrednost, večina strank se v tem
primeru od vašega podjetja oddaljijo oziroma se lahko odločijo slediti kakšnemu drugemu
poslovnemu profilu.
Pomembno je, da razmislimo kaj naše stranke hočejo preden začnemo objavljati vsebino
na profil. Še posebej koristne povezave so tiste, ki niso direktno povezane z našim
podjetjem, saj nam takšna vsebina da dodatno vrednost k našemu profilu. Prav tako je
pomembno, da naše izdelke in storitve promoviramo le občasno, saj se tako odzivnost ljudi
povečuje.
3. Premalo druženja z našimi privrženci
Če hočete imeti profesionalen in poslovni profil na socialnem omrežju potem morate biti
nenehno v stiku z vašimi privrženci. Imeti tak posloven profil vzame posamezniku kar
nekaj časa in truda vendar pa prinaša dobre rezultate. Zatorej je pomembno, da
odgovarjamo na vprašanja, pohvale in komentarje naših privržencev, saj jim s tem
sporočamo, da so za nas zelo pomembni.
4. Ignoriranje negativnih komentarjev
Kadar govorimo o negativnih komentarjih večinoma nočemo slišati o njih, zato jih tudi
večina ljudi ignorira oziroma jim ne posveti veliko pozornosti. Zato je pomembno, da se
lotimo reševanje tega problema konstruktivno. Na vsak negativen komentar moramo tako
gledati kot priložnost s katero si pomagamo pri dosegu boljšega rezultata.
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5. Biti brez tržnega načrta
Mnogo podjetij se poda v socialna omrežja brez kakršnegakoli marketinškega plana
oziroma ideje. V večini primerov tako naključno izberejo zaposlenega, katera naloga je
skrbeti za družbene profile. Zatorej je možnost napak tudi večja, posledice pa so lahko
vidne še več let. Večja kot je naša napaka večja bo tudi poraba sredstev in časa za popravo
le te napake.
Na začetku je tako najpomembnejše, da ugotovimo kako bo naš poslovni profil izgledal in
kako bo usmerjen. Za izvedbo kampanje moramo najti ustrezen kader oziroma agencijo. Za
poslovni profil naj skrbi več ljudi, prav tako pa se moramo pozanimati kakšno vsebino
bomo objavljali. Ko je načrt pripravljen lahko začnemo z uresničevanjem le tega.
Z vedno večjo vloga interneta v svetu pa se mnogo podjetij danes odloča za optimizacijo
svojih spletnih strani, katerih namen je privabiti vedno več spletnih obiskovalcev, ter jih
prepričati, da postanejo zveste stranke. Ta strategija je tudi ena izmed najuspešnejših
spletnega marketinga, katera pa brez socialnih omrežij seveda nebi bila tako uspešna. Ta
socialna omrežja jim ponujajo perfektno okolje za dialog, kar jim omogoči, da so nenehno
v stiku s svojimi strankami. Prav tako lažje poskrbijo za promocijo svojih izdelkov kakor
tudi poskrbijo za zadovoljstvo svojih kupcev. Povratna informacija je pri tem še posebej
pomembna saj lahko z pomočjo socialnih omrežij veliko hitreje poskrbi za izboljšanje
svojih storitev, ki jih ponuja svojim strankam. Za podjetja je zato vedno bolj pomembno
imeti čim več prijateljev na socialnih omrežij , kar pomeni tudi več dela na področju
spletnega marketinga, ter vedno večja potreba po zunanjih strokovnjakih, ki se spoznajo na
to področje (Arh, 17.11.2010).
Čeprav je v Sloveniji danes veliko podjetij z kakovostnimi izdelki, katere tudi uspešno
prodajajo v tradicionalnih trgovinah, imajo veliko težav z spletnim marketingom. Kako
pristopiti k spletnemu marketingu, in kaj je pri tem pomembno si lahko pomagamo z
naslednjimi alinejami (Arh 22.11.2010):
•

SEO optimizacija – za podjetja, ki jim je danes spletni marketing nekaj novega, je
pomembno, da si priskrbi zunanjega strokovnjaka oziroma sodelavca za spletno
optimizacijo (SEO). Z spletno optimizacijo poskrbimo, da je naša stran bolje iskana
in najdena v spletnih brskalnikih. Čeprav gre večinoma pri SEO za spreminjanje
spletnih strani, je posebej pomembno tudi delovanje na promociji preko povezav
na ne tako pomembnih straneh.

•

Tekstopisec – tekstopisci, ki so tudi nadarjeni za pisanje so za podjetje še posebej
pomembni, saj jim njihovo delo pomaga pri oblikovanju vsebin strani, kar
posledično vpliva tudi na povečanje obiskovalcev te strani (število potencialnih
kupcev se povečuje). Čeprav mnoga podjetja tekstopisce poiščejo/najdejo kar med
svojimi zaposlenimi, se najdejo tudi podjetja, ki rajši najamejo strokovne
tekstopisce.

•

Designer (oblikovalec) – občutek za estetiko je prav tako zelo pomembna. Tukaj se
pojavijo oblikovalci, ki z opremljanjem strani poskrbijo, da je vedno videti pristna
in zanimiva.
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•

Facebook-freak – prav tako se potrebuje tudi oseba, ki nenehno skrbi za profil na
socialnih omrežij (facebook, twitter).

•

Ideje – so jako pomembne, saj poskrbijo, da se podjetju sploh uspe zavrteti na sam
vrh poslovanja. Ideje so predvsem usmerjene v spletno promocijo, ki pa so
velikokrat podprte z raznimi nagradnimi igrami (v večini primerov zelo uspešne).

•

Oglaševanje – čeprav veliko marketinških agencij ponuja SOE optimizacijo
iskalnike in oglaševanje hkrati, je oglaševanje na spletu bolje zadržati znotraj
podjetja.

1

3.3.

Socialni kapital

Danes poznamo tri različne vrste kapital, njihova pomembnost pa se je tekom zgodovine
tudi spreminjal, oziroma se še danes. Te tri vrste kapitala so:
•
•
•

Finančni
Intelektualni in
Socialni kapital

Na samem začetku je imel najpomembnejšo vlogo finančni kapital, kasneje je v ospredje
prišel še intelektualni kapital. Čeprav sta oba vrsti kapitala danes zelo pomembni moramo
omeniti, da se vedno bolj uveljavlja tudi socialni kapital. Ta socialni kapital lahko
opredelimo kot vir, ki deluje v pospeševanju samih aktivnosti med ljudmi, oziroma
drugače rečeno gre pogostost in pomembnost stikov, na katere se lahko posamezniki
zanesejo seveda z namenom izboljšati svoj položaj.
Nekateri danes opredeljujejo socialni kapital kot nekakšno mazilo omrežnih organizacij.
Zajema povezave med ljudmi kot so na primer norme, socialne mreže, dajanja, vračanja
možnost izbire in seveda zaupanja. Kjer je premalo socialnega kapitala, tam se podjetja
zelo težko razvijajo (Kepnik 2010, 11).
Temeljna ideja samega socialnega kapitala je, da omogoča raznim učenjakom, političnim
oblikovalcem in strokovnim delavcem uživati v sodelovanju in dialogu (Sabatini 2005, 2).
Socialni kapital kot vemo temelji na socialnih vezeh, le te pa se razvijajo med raznimi
organizacijami, družbami in posamezniki, ki se med seboj tudi povezujejo. Predvsem gre
pri tem povezovanju za doseganje neke kolektivne koristi. Viri socialnega kapitala so
predvsem:
•
•
1

Mreže (vezi)
Norme (gre za odsev vrednost)

Povzeto po Kosu 2006
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•
•
•

Norma splošne vzajemnosti (za svojo uslugo pričakuješ nekoč nekaj nazaj v
zameno)
Prepričanja (enaka prepričanje le še bolj povezuje ljudi)
Formalna pravila (oblikuje se lahko struktura socialne mreže)

Ko govorimo o sami uporabi socialnega kapitala govorimo o tem, da neka oseba poseduje
pravice do uporabe nekaterih posameznih virov, do katerih pa neka druga oseba težko
pride. Za socialni kapital je predvsem značilno, da viri niso v lastni ene same osebe vendar
jo lahko istočasno poseduje tudi neka druga oseba. Samo moč socialnega kapitala merimo
z številom povezav med samimi ljudmi ter z močjo teh povezav med sabo.
Pozitivni učinki socialnega kapitala so:
•
•
•

Dostop do informacij
Moč in vpliv
Solidarnost

Slabosti socialne kapitala pa so:
•
•
•
3.4.

Stroški vzpostavljanja in ohranjanja odnosov oziroma vezi
Razne informacijske koristi zmanjšujejo moč kakor tudi vpliv
Negativni učinki solidarnosti znotraj skupine
Socialni mediji

Danes so družbeni mediji oziroma socialni prisotni že vsepovsod ter nam diktirajo tempo
našega življenja oziroma predstavljajo del nas. Tako je tudi vedno več milijonov
uporabnikov raznoraznih socialnih mrež in ostalih portalov po vsem svetu. Kako je
dejansko prišlo do te revolucije ter kako smo hitro namenili svojo pozornost od
tradicionalnih medijev k novejšim si lahko pogledamo v naslednjem videu, ki ga najdemo
na
strani
(Žagar
2010):
http://www.youtube.com/watch?v=lFZ0z5FmNg&feature=player_embedded.
Kot smo že omenili se socialni mediji ne uporabljajo samo za povezovanje in
komuniciranje med znanci oziroma med ljudmi nasploh, temveč so tukaj prisotni še ostali
nameni kot recimo širjenje poslovne mreže, grajenje odnosa med strankami in dobavitelji
oziroma poslovnimi partnerji, samopromocija oziroma povečanje prepoznavnosti podjetja,
izmenjava informacij in podobno. Čeprav se zdi, da jih uporabljamo samo zato, ker jih
drugi, so tukaj prisotni še ostali potenciali teh družbenih medijev. Sem spada tudi
povečevanje prodaje in zbiranje podatkov oziroma informacij o potencialnih strankah.
Temu primerno so se odzvala mnoga socialna omrežja, ki danes poleg vseh ostalih ponudb,
ki so jih ponujala že na začetku ponujajo tudi marsikatere poslovne možnosti. Najbolj
pomembno pri tem je seveda oglaševanje, saj so podjetja hitro spoznala pomembnost
družbenih medijev kot neko novo odskočno desko za oglaševanje svojih izdelkov. Prav
tako so zaradi visokih številk uporabnikov teh medijev prišli do potencialnih kupcev, kar
so lahko izkoristili v svoj prid. usmeriti njihovo pozornost na svoje izdelke in storitve je pri
tem ključno pri poslovanju oziroma pospeševanju prodaje (Korelc 2012).
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Uporaba teh družbenih medijev je za podjetja koristna iz mnogih vidikov, nekatera izmed
njih so (Korelc 2012):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povečanje prepoznavnosti podjetja kakor tudi blagovne znamke
Enostavna in brezplačna predstava in promocija podjetja, ponudb in blagovne
znamke
Hitra in enostavna komunikacija z potencialnimi strankami
Povečevanje baze prejemnikov za pošiljanje sporočil v sklopu tako imenovanega
e-mail marketinga
Povečanje obsega oboževalcev izdelkov in storitev
Možnost razvijanja spletnih iger, nagradnih iger in kvizov
Oglaševanje, ki je namenjeno za določeno ciljno publiko in je enostavno merljivo
Pozitivno ustvarjanje imidža zaposlenih kakor tudi organizacije
Možnost raziskav usmerjene v konkurenco, zaposlene, organizacijo in ostale
zainteresirane osebe
Možnost večjega vpliva na sam trg oziroma panogo v kateri delujejo

Med negativne oziroma med slabosti se štejejo predvsem slaba varovanje osebnih
podatkov oziroma naivno objavljanje osebnih podatkov in ostalih podatkov organizacij,
kar lahko hitro pripelje tudi do kraje identitete oziroma zloraba podatkov. Velik problem
predstavlja tudi sama odvisnost od teh medijev, saj danes veliko uporabnikov ne more
delovati brez dnevnega obiskovanja teh medijev, kar se lahko negativno prikaže pri njihovi
produktivnosti na delovnem mestu.
Mnogi se velikokrat sprašujejo kaj je pravzaprav potrebno, da podjetje uspe na področju
socialnega medija. Pravilen odgovor naj bi se skrival v prisotnosti. Pri tem se postavlja tudi
vprašanje kje ter kako je potrebno biti prisoten. Odgovor na to vprašanje pozna Ogrinc, ki
je navedla štiri točke oziroma mesta, kjer morajo biti podjetja aktivna za uspeh na socialnih
medijih (Ogrinc 2012):
•

Blog – danes je prisotnih že mnogo blogov, ki govorijo o socialnih medijih, ter
tako predstavljajo pomemben vir informacij za objave podjetja. prav tako je
pomembno, da bloge pišemo tudi sami, saj si s tem pomagamo do povečanega
obiska na naši spletni strani in blogu.

•

Webinarji – gre pravzaprav za spletne seminarje, ki potekajo preko našega zaslona.
Pomembno pri tem je da se odločimo za tematiko, ki je za naše občinstvo tudi
zanimiva.

•

Spremljanje trendov – prav tako je pomembno, da so naši bralci seznanjeni tudi z
novicami iz našega področja. Pri tem moramo biti pazljivi, da so te novice za naše
bralce tudi zanimive.

•

E-novice – v primeru, da se prijavimo na različne novice naše konkurence, lahko
nenehno spremljamo njihov napredek. Te informacije so nam lahko v navdih ali pa
si preprosto nabiramo vsebino, ki jo lahko kasneje uporabimo za socialna omrežja.
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3.5.

Socialna omrežja v poslovnem okolju

Čeprav so socialna omrežja na samem začetku uporabljali za študijske, znanstvene namene
in nasploh za lažje komunikacije med posameznimi skupinami, se je danes vloga le teh
povečala ter namen povečal. Danes socialna omrežja ne strmijo samo k lažji komunikaciji
ter globalnemu povezovanju vendar tudi k lažjem in vedno intenzivnejšem poslovanju
preko socialnih omrežij.
Ko se podjetja dejansko odločijo stopiti na področje socialnih omrežij se morajo zavedati,
da mora njihova komunikacija temeljiti na dolgoročni in ne samo na kratkoročni strategiji.
Prav tako je pomembno,da se komunikacija vsebinsko poveže tudi z preostalimi kanali v
podjetju. Pri vzpostavljanju komunikacije je potrebno paziti, da ni vedno prodajno
usmerjena, saj jo lahko uporabnik začne hitro ignorirati ali se nanjo celo ne odziva več. Iz
prakse je razvidno, da močnejši pristopi v primerjavi z mehkejšim niso tako uspešni, saj
mehkejši v večini primerov svojo prodajo kombinirajo z vsebinsko zanimivimi objavami
(Savič 2012).
Če se podjetje ne more odločiti za katero socialno omrežje naj se dejansko odloči, potem je
priporočeno, da najprej analizira svojo ciljno publiko oziroma katero publiko dejansko
hoče nagovoriti. Ko je ciljna publika in vsebina opredeljena, potem se lahko lažje
odločimo za orodje, ki nam najbolj ustreza (facebook, twitter, pinterest) (Savič 2012).
Da komunikacijo nenehno ohranjamo, je priporočeno ustanoviti nek notranji oddelek, ki se
ukvarja z le tem. Čeprav slabih odločitev glede spletnega komuniciranja skorajda ni, je pri
tem vedno bolj pomembna strategija komunikacije. Mnogokrat je komunikacija
prepočasna, saj mora agencija svoje odgovore usklajevati z podjetjem. Podjetja se prav
tako na začetku preveč posvetijo samemu komuniciranju, kasneje pa ugotovijo, da takega
tempa dejansko ne morejo več držati. Na samem začetku je tako pomembno, da si zadamo
meje objavljanja video vsebine, besedila, fotografij in podobno (Savič 2012).
Slika 8: Pet najbolj popularnih socialnih omrežij v Avgustu 2012.

Vir: Ebizmba.com. avgust 2012.
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Iz zgornje prikazane slike lahko razberemo katera socialna omrežja so trenutno najbolj
popularna na svetu, ter koliko uporabnikov oziroma mesečnih uporabnikov zabeležijo.
Na prvem mestu, daleč pred ostalimi vodi Facebook, ki mesečno zabeleži kar 750
milijonov mesečnih uporabnikov. Sledita mu Twitter z 250 milijoni in LinkedIn z 110
milijoni. Vedno bolj prepoznaven postaja tudi Google Plus+, saj je trenutno zasedel peto
mesto.
Čeprav si danes podjetja glede poslovanja preko socialnih omrežij pomagajo na različne
načine se nekatera usmerijo v tako imenovano »social gaming«, ki pa je danes za nekatere
tudi zelo profitabilna dejavnost. »Social gaming« oziroma igre na socialnih omrežij je
pojav, ki se je v svetu pojavil pred nekaj leti in je danes zelo priljubljena dejavnost na
spletu. Igre na socialnih omrežij imajo veliko skupnega z navadnimi igrami kot recimo
nudenje zabavne vsebine, enostavnost, kratko obdobje igranja ter želja po ugajanju
ciljnemu občinstvu. Bistvena razlika se pokaže pri sami lokaciji igranja, kako so dostopne
ter komu so namenjene. Večinoma so te igre na socialnih omrežij brezplačne, kar pomeni,
da lahko do njih dostopamo že z preprostim klikom na gumb »like it«. Uspeh teh igric
lahko pripišemo tudi k masovni promociji teh igric, saj večina uporabnikov o tej igrici
obvesti ostale prijatelje, ter jih obenem povabi k sodelovanju pri igranju le teh iger. Zaradi
vseh bonusov in nagrad, ki jih uporabnik lahko prejme ob promoviranju te igre (pošiljanje
vabil), je postalo tudi igranje socialnih iger toliko bolj razširjeno (SmartAD 2012).
Na področju »social gaming« najbolje deluje podjetje Zynga, ki je danes tudi vodilno
podjetje v razvijanju spletnih socialnih iger. In sicer je bilo podjetje ustanovljena leta 2007
s strani Marka Pincusa. Od leta 2007 do danes je podjetje že zelo zraslo, njena vizija pa je
postati vodilni razvijalec spletnih socialnih iger na vseh gostujočih platformah (Zynga
2012).
Danes ima podjetje že več kot 240 milijonov mesečnih uporabnikov in z kar 60 milijoni
dnevnih uporabnikov. Zynga se lahko pohvali z več spletnimi socialnimi igrami, ki jih
ponuja. Nekatera najbolj poznana so Farmville, Mafia Wars, Zynga Poker,
Empires&Allies, Cityville, Petville, Fishville in druga. Kljub temu, da je nekaj iger
skorajda kopiranih od konkurenčnih razvijalcev, se je Zyngi vseeno uspelo zavihteti in
obdržati na samem vrhu razvijalcev spletnih socialnih iger (Zynga 2012).
3.5.1. Genspot
Kakor tudi pri ostalih socialnih omrežij ima Genspot iste funkcije, prav tako pa omogoča
na enem mestu združevanje uporabnikov v spletno multiskupnost. Poleg vseh teh aplikacij
prav tako omogoča zunanjim razvijalcem različne oblike in dostope do baze podatkov
spletnih skupnosti. Vzpostavljajo se lastne video skupine, katere imajo zmožnost
predstavitve in nalaganja video vsebine, ki pa temeljijo na osnovi Genspotove video
tehnologije in gostovanja (Lipar 2008, 57).
GenSpot lahka z več opišemo kot (GenSpot 2012):
•

Orodje, ki je namenjen za spletno socializiranje in druženje (gre za spoznavanje in
navezovanje novih stikov/ljudi)
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•
•

Orodje, ki izdeluje osebna spletna mesta, na katerih je omogočena objava poljubnih
stvari
Platforma, namenjeno za pregledovanje raznih fotografij, video vsebin kakor tudi
zapiskov, dogodkov in podobno

Kaj nam GenSpot dejansko omogoča, bomo prikazali z nekaj alinejami (GenSpot 2012):
•
•
•
•
•
•
•

Omogoča komuniciranje med prijatelji, s katerimi si je možno deliti mnenja,
vsebine dogodke in statuse
Omogoča kvalitetno objavljanje HD video vsebin v MP$ formatu
Omogoča sprotno in nenehno spremljanje objav vsebin uporabnikov (tista, ki so
nam zanimiva)
Omogoča ustanovitev lastnega bloga, kjer je možno pisati zapiske in ostale
poljubne vsebine z orodji za oblikovanje in dodajanje drugih vsebin
Omogoča objavljanje povezav do člankov, novic in podobno, ter jih je mogoče
razporediti v interesna družabna omrežja
Omogoča ustanavljanje skupin oziroma družabno omrežje, kjer lahko privabimo
znance in prijatelje, ki jih prav tako zanima ista tematika
Omogoča uvoz vsebine iz ostalih strani kot so na primer youtube, facebook,…

Zanimivo pri GenSpotu je predvsem, da beleži uporabniško aktivnost, ter temu primerno
podeljuje tudi točke (vidno tudi na naslednji sliki). Točke uporabnik prejme predvsem na
podlagi vsebin in aktivnosti, ki jih koristi v okviru te spletne skupnosti. Točke si je možno
prisvojiti tudi z sodelovanjem v različnih debatah, ter tudi z ocenjevanjem ostalih
prispevkov. Več točk kot jih uporabnik ima večji je njegov ugled, zato je tudi cilj vsakega
uporabniki pridobiti čim več pozitivnih reakcij od ostalih uporabnikov na svoje objavljene
vsebine (GenSpot 2012).
Slika 9: Primer spremljanja objav in točkovanja uporabnikov na GenSpot strani.

Vir: GenSpot, 2012.
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3.5.2. LinkedIn
Je eno izmed zelo uspešnih socialnih omrežij, saj vseskozi pridobiva prihodke, ki
omogočajo nemoteno poslovanje. Temu uspehu lahko pripišemo predvsem dober poslovni
model. LinkedIn se je usmeril predvsem na prodajo oglasnega prostora, ki pa danes ponuja
že usmerjeno oglaševanje. Z usmerjenim oglaševanjem mislimo predvsem oglasne
kategorije kot je industrija, spol, lokacija, starost in podobno (Dobnikar 2009, 29).
Leta 2011 je LinkedIn uspel doseči že 100 milijonov uporabnikov, od tega jih približno
50% živi v ZDA. Največjo porast v primerjavi z prejšnjim so leta 2010 zabeležili v
Braziliji z kar 428-odstotno rast. V Mehiki so zabeležili 178-odstotno, Indiji 76-odstotno
ter v Franciji z 72-odstotno rast. LinkedIn je svoj začetek pričel leta 2003 in že takoj v
prvem mesecu obstoja privabil skoraj 5 tisoč uporabnikov. Cilj tega socialnega omrežja pa
je predvsem omogočiti vsem registriranim uporabnikom, da lahko ustvarijo stran s svojimi
kariernimi podatki, prav tako pa tudi podatki o osebah, ki jim zaupajo pri poslovanju. Ta
poznanstva preko mreže naj bi posledično omogočala lažje iskanje pri zaposlitvah
(Dnevnik.si 2011).
Tako kot pri vseh ostalih socialnih omrežij delamo napake tudi na LinkedIn. In sicer gre za
pet napak, ki nam lahko ogrozi naš spletni profesionalni profil in našo verodostojnost. Te
napake in njihove rešitve so naslednje (James 2011):
•

Objava neprofesionalne slike

Najpogostejša napaka, ki se pojavlja je objavljanje nekakovostnih oziroma
neprofesionalnih slik. Slike na katerih smo prikazani kot da smo pravkar prišli iz nočnega
kluba. Pri izbiri slike je zato pomembno, da izberemo tisto, na kateri delujemo
profesionalno. Pri tem nam lahko pomaga neka druga oseba. Prav tako pa ne smemo
pozabiti kakšno ozadje je prikazano na naši sliki, saj veliko oseb na le to ni tako zelo
pozornih. Prav tako se izogibajmo slik posnetih z telefonom
•

Prilagajanje priporočil

Priporočil naj bi nam pomagala pri kredibilnosti, vendar imajo lahko večkrat prav
nasproten učinek, še posebej ko komentarji postanejo preveč neobrzdani. Glavno je, da se
odločimo za tista priporočila, ki so dejansko usmerjena v tista dejanja, ki so z našim delom
in izkušnjami v preteklosti res povezana.
•

Dostop do preveč osebne spletne strani

Veliko uporabnikov ima preko socialnega omrežja tudi dostop do svojih osebnih strani.
Ljudem s katerimi delate to velikokrat ni preveč povšeči, saj jih ne zanimajo vaši hobiji in
podobne stvari. Če že imate dostop do svoje spletne strani imejte vsaj do svoje poslovne
strani, kjer nastopate profesionalno, saj lahko tako na ostale naredi pozitiven vtis.
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•

Zagotovljen dostop do mladoletnih osebnih dogajanj

Veliko delodajalcev, ki iščejo kader si lahko ogledajo potencialne sodelavce pri tem pa
vpogledajo na njihove profile. Pri tem lahko naletijo na določene slike, ki so nastale v vaši
mladosti, kot recimo maturantski izlet, kjer ste si še posebej dali duška pri uživanju. Slike
na katerih vas delodajalec lahko vidi pijanega lahko tako na vas in vašo zaposlitev vpliva
nič kaj vzpodbudno. Pri tem moramo torej paziti, da na našem profilu nimamo teh slik,
kakor tudi ne kakšnih ostalih povezav, s katerimi bi bilo mogoče dostopati do teh slik.
•

Slabo besedišče

Slabo besedišče in slovnica na vašem profilu ne pomeni nič kaj vzpodbudnega, še posebej
ne če gre za poslovni profil. Pri teh napakah vas bodo ostali imeli ali za malomarnega ali
neumnega. Kot rešitev pri tem si lahko pomagate z najetjem profesionalnega urednika
vsebine. Za večino profilov vas bo takšna usluga stala maksimalno 40€.
Vendar pa moramo opozoriti na samo varnost podatkov, saj je spletna stran LinkedIn
nedolgo nazaj opozorila, da je prišlo do dejanskega vloma v sistem s strani hekerjev.
Nepridipravom je tako uspelo ukrasti več milijonov gesel uporabnikom, te podatke pa so
kasneje objavili tudi na splet dostopne za vsakogar, ki bi lahko te podatke izkoristil.
Čeprav je LinkedIn vsem, ki so izgubili gesla račune zaprl, se lahko vseeno vprašamo kako
dobri so varnostni mehanizmi tega socialnega omrežja. Dodaten problem nastane še
posebej ker večinoma ljudje uporabljajo ista gesla tudi za ostale stvari. Pri tem lahko torej
nastanejo velike težave za uporabnika, saj si mora za zaščito podatkov spremeniti gesla
tudi vsepovsod drugje. Preiskava glede kraje gesel traja še danes, odgovorne za to krajo pa
še niso identificirali. Da do teh incidentov nebi več prihajalo je potrebno okrepiti predvsem
varnostne mehanizme (Vzpon.si 2012).
3.5.3. Facebook
Facebook nam danes omogoča kar nekaj možnosti glede poslovanja. Za našo blagovno
znamko ali podjetje lahko tako ustvarimo spletno stran, kjer se lahko ostali uporabniki
združujejo kot naši oboževalci. Prav tako lahko ustvarimo skupino ali profil vendar pa je
slednje prepovedano, saj je ustvarjanje profilov namenjeno le za osebne profile in ne za
organizacije. Vendar pa lahko z svojim profilom ustvarite določeno skupino, katero lahko
uporabljajo vsi naši oboževalci oziroma člani te skupine. S tem lahko na izredno enostaven
način komuniciramo z svojimi trenutnimi ali potencialnimi strankami. Nove stranke lahko
pridobimo z anketami, nagradnimi igrami, dogodki in podobno. S pomočjo zunanjih
izvajalcev pa lahko razvijemo tudi svojo aplikacijo, prav tako lahko uporabniki ustvarjajo
tudi novo vsebino v našem profilu. S tem pridobimo boljšo sliko o naši cilji publiki, odnos
med našimi partnerji in strankami pa se tudi izboljša in poglobi. Vse to nam koristi pri
prepoznavi nas, našega podjetja in naše blagovne znamke. Pri Facebooku ne smemo
pozabiti, da nam omogoča tudi oglaševanje, ki je obenem učinkovit in tudi eno izmed
najcenejših na spletu. S pomočjo oglaševalskih orodij lahko ustvarimo oglaševalsko
kampanjo ter se izrecno osredotočimo na našo ciljno skupino (Žagar 10.1.2010).
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Socialno omrežje Facebook od prihodkovnih modelov najbolj uporablja oglaševalskega in
transakcijskega, slednji je vključen v aplikacijo »gifts«, kjer lahko uporabniki kupijo
virtualno darilo, ki pa je v obliki ikone in ga z določenim namenom pošljejo v dar svojim
prijateljem. S pošiljanjem teh virtualnih daril si izboljšujejo medsebojne odnose (Mohorčič
2010, 23).
Kako je facebook globalno razširjen, pa si lahko bolj nazorno pogledamo v naslednji
tabeli, ki nam dejansko prikaže tudi število uporabnikov tega socialnega omrežja. Iz tabele
lahko razberemo, da je največ uporabnikov registriranih prav v Evropi in sicer z več kot
241 milijoni uporabnikov, kar predstavlja skoraj 30% (vsak tretji je uporabnik facebooka)
prebivalstva v Evropi. Čeprav je Evropa na prvem mestu po številu uporabnikov, je v
Severni Ameriki facebook bolj razširjen med uporabniki, saj ga uporablja že skoraj vsak
drugi. Najmanj razširjen pa je v Aziji in Afriki, in sicer z samo 5% (če zaokrožimo). Temu
lahko pripišemo predvsem pomanjkanje tehnologije in znanja v teh predelih sveta ter
prisotnost ostalih socialnih omrežij.
Tabela 1: Globalni prikaz uporabnikov Facebook-a
Kontinent/Celina
Uporabniki
1. Evropa
241.614.820
2. Severna Amerika
227.600.040
3. Azija
225.819.080
4. Južna Amerika
129.445.120
5. Afrika
44.230.720
6. Avstralija in Oceanija 14.052.120

Delež
29,74%
43,06%
5,84%
32,64%
4,74%
40,54%

Vir: Prirejeno po Socialbakers 2012.
3.5.4. MySpace
Je bil ustanovljen leta 2003. Za MySpace je predvsem značilno, da ima nasičen, neurejen
in barvit videz ter bogato avdio in video vsebino. Zaradi bogate vsebine prav tako dopušča
več svobode pri grafičnem oblikovan ju svojega profila kot na primer Facebook. Ciljna
publika pa so predvsem mladi oziroma najstniki ter tudi glasbeniki, umetniki in ostale
javne osebnosti, ki si želijo dodatne promocije (Stelter & Arango, 2009).
Od Facebook-a se poleg po povezovanja z ljudmi MySpace razlikuje tudi po sklepanju
prijateljstva z nepoznanimi ljudmi, glasbeniki ter ostalimi javnimi osebami. MySpace tako
deluje bolj v smeri medijske platforme za področje kulture in zabave, znane osebnosti pa
znajo to v prid tudi izkoriščati, saj to izkoriščajo za samopromocijo. MySpace si tako
prizadeva postati medijska platforma za kulturo in zabavo sorodna televiziji. Njen namen
je predvsem omogočiti varno okolje za druženje ter nuditi lahko dostopne avdio in video
vsebine (Stelter & Arango, 2009).
MySpace od prihodkovnih modelov uporablja predvsem oglaševalski in transakcijski
model v sklopu slednjega uporablja tudi posredniški model. Obstajali pa naj bi tudi
možnost uporabe naročniškega modela v bližnji prihodnosti. Oglaševalski model se tako
nanaša na ciljne in aplikacijske oglase, ki so plačljive na klik, medtem ko je transakcijski
model prisoten pri prodaji spletnega prostora tistim oglaševalcem, ki so predstavniki večjih
blagovnih znamk. Posredniški model pa je prisoten pri storitvah v sodelovanju z spletno
trgovino Amazon, kjer lahko uporabniki kupijo določene avdio izdelke. Prav tako
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sodelujejo z tickmaste.com, kjer se omogoča nakup vstopnic za razne koncerte. Vsi
udeleženi akterji si pri tem prihodke seveda tudi delijo (Mohorčič 2010, 21).
3.5.5. Twitter
Prav tako kakor tudi na Facebooku tudi tukaj komuniciramo z našimi oboževalci, prav tako
pa si izmenjujemo sporočila. Vendar pa pogovori na tem socialnem omrežju potekajo bolj
na osebnem nivoju, saj nam je omogočeno da vsako sporočilo določimo za katero osebo je
namenjeno. Prav zaradi spodbujanja k kreativnejšemu razmišljanju in raziskovanju je to
socialno omrežje bilo kakovostnejše kakor Facebook. Na podjetniškem nivoju ima Twitter
naslednje funkcije (Kepnik 2010):
•
•
•

Odziva se na komentarje in pobude uporabnikov
Komuniciranje poteka o samem dogajanju v podjetju
Objavljanje zanimive vsebine iz svoje stroke

Gre torej za brezplačno internetno storitev, ki jo sestavljajo sistemi mnogih blogov.
Prejemanje sporočil je omogočeno ne samo s strani Twitter, temveč tudi preko SMS
sporočil, e-pošte in celo messengerja. Sporočila so navadno namenjena večji publiki
oziroma javnosti in ne samo posameznim naslovnikom. Prav zaradi te lastnosti se poveča
tudi samo sodelovanje med sljudmi. Prav tako mnogi trdijo, da Twitter predstavlja
nadomestilo za časopis in televizijo, saj se informacije o dogodkih zelo hitro širijo preko le
tega socialnega omrežja. Čeprav gre velikokrat za širjenje določene informacije se Twitter
veliko uporablja tudi za oglaševanje., kr pa je seveda zelo pomembno za podjetja. Zajeti
čim večjo skupino potencialnih strank je tudi glavni namen oglaševanja na Twitterju. Da je
oglaševanje brezplačno je samo še ena pozitivna lastnost, ki jo predstavlja za podjetja
(Shaheen 2009).
3.6.

Poslovni in prihodkovni modeli socialnih omrežij

Ko govorimo o poslovnem modelu govorimo o širšem obsegu formalnih kakor tudi
neformalnih opisov s katerimi predstavljamo glavne vidike poslovanja, vključno z
strategijo, namenom, ponudbo, organizacijsko strukturo in podobno. Z drugimi besedami
poslovni model ponazarja način poslovanja, ki ga podjetje tudi izvaja za namenom
ustvarjati prihodek.
Poslovni modeli kot jih poznamo v tradicionalnem poslovanju se v okolju socialnih
medijev razlikujejo. V socialnih omrežij se nenehno spreminjajo ter imajo zelo malo
dokumentacije. Za lažje razumevanje vam predstavljamo štiri glavne poslovne modele, ki
naj bi bili prisotni v okolju socialnih omrežij (Venturedig 2009):
•

Prikazovanje oglasov/reklam

Je najpomembnejši poslovni modela, saj se ga najbolj uporabljen oziroma je danes najbolj
razširjen. Osredotoča se predvsem na prikazovanje raznoraznih vsebinskih oglasov, reklam
in ostale vsebine. Delimo jih v dve skupini in sicer stroški na klik (CPC-cost per click) ter
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stroški na prikaz (CPA-cost per action or acquisition). Za lažji prikaz prilagamo tudi sliko,
kjer uporabnik lahko klikne na oglas ter klikne na ikono za kviz, temu primerno morajo
ponavadi predložijo tudi svoj e-mail naslov in telefonsko številko. Oglaševalec bo tako
facebookovem razvijalcu tega kviza plačal za vsak e-mail naslov oziroma telefonsko
številko.
Slika 10: Primer prikazovanja oglasa za poslovni namen

Vir: Venturedig 2009.
•

Trženje blagovnih znamk v aplikacijah

Ta model je najmlajši od vseh, osredotoča pa se na določena trženje določenih blagovnih
znamk ali blaga nasploh znotraj aplikacije. Ena izmed teh aplikacij je LivingSocial, kjer
lahko uporabniki predstavijo svoje najljubše stvari. Znamko kot so recimo Porsche lahko
lažje predstavi ostalim uporabnikom preko uporabe socialnega omrežja. Podjetje Porsche
lahko tako plača LivingSocial za vsako dodatno občinstvo, ki jih je predstava o tej znamki
tudi navdušila. Za boljšo nazorno predstavo prilagamo tudi sliko.
Za boljši pogled prilagamo tudi sliko tega primera iz katerega je razvidno kako se recimo
predstavlja določeno znamko širšemu občinstvu oziroma ostalim uporabnikom socialnih
omrežij. Pri pogovorih o blagovnih znamkah lahko tako kaj hitro začnete dobre in
intenzivne pogovore, saj ima veliko uporabnikov do svojih najljubših blagovnih znamk
velikokrat veliko za povedati oziroma jih omemba le teh zelo zanima. Naša predstava le te
znamke tako v določenih ljudeh vzbudi zanimanje za pogovore ter se veliko hitreje
vključijo v dialog oziroma v debate ali komunikacijo.
Slika 11: Primer trženja blagovne znamke znotraj aplikacije

Vir: Venturedig 2009.
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•

Virtualni denar/gotovina

Model virtualnega denarja je danes že zelo razširjen, saj je sam koncept delovanja
virtualnega denarja večinoma enostaven. Za primer lahko vzamemo spletne igre socialnih
omrežij, ki danes na ta račun služijo velike denarje. Velikokrat virtualne igre uporabnike
tako očarajo, da morajo v to igro vložiti vedno več svojega časa ali svojega denarja,
mnogo se jih raje odloči za slednje, saj jim časa nenehno primanjkuje, kljub temu pa se igri
ne želijo odpovedati.
Za primer prilagamo tudi sliko plačevanja z virtualnim denarjem. In sicer je slika izvzeta iz
spletne igre, ki je svetovno zelo poznana. Ta igra se imenuje Farmville, ter predstavlja
socialno igro Na Facebooku. Izvajalec te igre pa je podjetje Zynga, ki je tudi največje
podjetje, ki se ukvarja z »social gaming« oziroma z ustvarjanje spletnih iger na socialnih
omrežjih.
V tem primeru morajo uporabniki za zlatnike (porabijo za nakup tistih stvari, za kateri so
potrebni zlatniki) pripravljeni plačati preko spleta z pravim denarjem (v obliki kartic ali
PayPal).
Vendar pa moramo omeniti, da pri spletnih igrah uporabnike kaj kmalu zasvojijo. Ker nas
igre tako prevzamejo nam prav tako vzamejo vedno več časa, saj se igra nenehno
stopnjuje, kar pomeni, da moramo vložiti v to igro več časa ali pa po drugi strani več
denarja. Na žalost se ljudje danes raje odločijo za slednje, saj jim časa že tako ali tako
primanjkuje. Na naš račun tako mastno zaslužijo podjetja, ki ustvarjajo spletne igre.
Slika 12: Primer virtualnega denarja

Vir: Venturedig 2009.
•

Virtualna darila

Poleg virtualne gotovine oziroma denarja se na veliko uveljavljajo tudi virtualna darila.
Virtualna darila se danes uveljavljajo z neverjetno hitro rastjo. Facebook se je tudi prav
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zaradi tega osredotočil na Jugo-vzhodno Azijo, predvsem na Indonezijo, kjer se je model
virtualnega obdarovanja najbolj razširil od vseh štirih metod.
Tako kot pri virtualnem denarju je potrebno za nakup daril potrebno odšteti, oziroma
prispevati pravi denar. V tem primeru je za večina daril potrebno odšteti določen znesek
denarja razen za tista, ki so na voljo brezplačno.
Slika 13: Primer virtualnih daril

Vir: Venturing 2009.
Poznamo tudi devet gradnikov poslovnega modela iz katerih je razvidno, da je prihodkovni
model le gradnik poslovnega modela. Ti gradniki so naslednji (Mohorčič 2010,16):
Vrednost ponudbe - Izdelki in storitve podjetja, s katerimi se podjetje diferencira od
konkurence in predstavljajo vrednost za kupca.
Ciljna skupina – Opis ciljnih skupin, ki jih podjetje nagovarja in jim želi ponuditi svoje
izdelke in storitve.
Distribucijski kanali – Opis različnih načinov, s katerimi podjetje vzpostavlja stik s kupci.
Odnos s kupcem – Opis povezav, ki jih podjetje vzpostavi z različnimi segmenti kupcev.
Ustvarjenje vrednosti – Opisuje razporeditev aktivnosti in sredstev. Opis razloga za
obojestransko korist poslovnega modela za podjetje in njegove kupce.
Potreba znanja, usposobljenosti – Opis zmogljivosti in usposobljenosti, ki so potrebne za
izvedbo poslovnega modela.
Partnersko omrežje – Poslovne povezave, ki so potrebne za učinkovito ponudbo in
prodajo izdelkov ter storitev.
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Struktura stroškov – Denarne posledice sredstev vključenih v poslovni model
Prihodkovni model – Opis načinov, s katerimi podjetje pridobiva prihodke.
Tista podjetja, ki danes poslujejo preko spleta, se med seboj razlikujejo po svojem
poslovnem modelu, katerega sestavni element je tudi prihodkovni model. Poznamo več
različnih prihodkovnih modelov, ki se uporabljajo na spletu. Predvsem lahko opredelimo
nekaj poglavitnih skupin prihodkovnih modelov, ki pa jih podjetja vključujejo v svoje
poslovne modele. Tako poznamo tri poglavitne prihodkovne modele s katerimi si podjetja
pridobivajo prihodke. In sicer so to naslednji prihodkovni modeli (Mohorčič 2010, 17):
•
•
•

Oglaševalski model
Transakcijski ali prodajni model
Model naročnin (oziroma donacij)

3.6.1. Oglaševalski model
Oglaševalski model je najbolj razširjen prihodkovni model na spletu, saj ga v svoj
poslovni model danes vključujejo že skoraj vsa spletna mesta, ki vsebino ponujajo
brezplačno. Vendar pa moramo vedeti, da je uspešnost oglaševalskega modela odvisna
predvsem od števila obiskovalcev. Ta model je še posebej primeren za podjetja, ki imajo
specializirano vsebino in tista, ki beležijo visok promet obiskovalcev oziroma
uporabnikov. Bolj kot je neko spletno mesto obiskano, vedno večje je tudi zanimanje za
zakup oglasnega prostora s strani spletnih oglaševalcev. Oglasi so tako na takih spletnih
mestih izpostavljeni večji skupini uporabnikov, kar pa pomeni večjo prepoznavnost
oziroma večjo možnost za sklepanje poslov oziroma nakupov storitev ali izdelkov. Spletna
mesta, ki so specializirana za določeno področje, kot recimo finance, računovodstvo,
management in tako naprej, imajo seveda manjši obseg obiskovalcev, vendar pa so
nekateri oglaševalci pripravljeni plačati večjo premijo za oglaševanje, saj je ta stran
usmerjena in namenjena predvsem za njihovo ciljno publiko (Mohorčič 2010, 17).
Na uspešnost oglaševalskega modela pa vpliva predvsem poznavanje strukture
uporabnikov spletnega mesta kakor tudi zmožnost servisiranja vedenjsko ciljnih in
kontekstualnih oglasov. Prikaz relevantnih oglasov je pozitiven iz vidika uporabnikov
kakor tudi oglaševalcev. Uporabniki že sami po sebi stremijo k relevantnimi oglasi, za
oglaševalce pa se verjetnost za nakup oziroma sklepanje poslov poveča, stroški pa se toliko
bolje tudi porazdelijo. Čeprav je večje število uporabnikov neke strani razveseljiv podatek
za vsakega oglaševalca, so načeloma oglasi, ki so specializirani za določeno skupino bolj
dobičkonosni. Te strani ponavadi zabeležijo večje število klikov, kar pomeni za založnika,
ki uporablja oglaševalski model s ceno na klik zelo razveseljiv podatek (Mohorčič 2010,
17).
Z uporabo oglaševalskega modela, poznamo več načinov spletnega oglaševanja, ki pa se
opredeljujejo glede načina zaračunavanja oglasov, metodo prikazovanja oglasov, tip oglasa
ter glede spletnega medija, ki oglas tudi prikazuje. Bolj podrobno si bomo ogledali način
zaračunavanja za prikazane oglase, in sicer pri tem ločimo (Mohorčič 2010, 18):
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•
•
•

oglaševanje na prikaz (plačljivi so prikazani oglasi),
oglaševanje na klik (plačljivi so kliki na oglas in sicer je cena lahko fiksna ali
dinamična),
terminski zakup (cena oglasa je fiksno določena glede od same časovne dolžine
terminskega zakupa).

Čeprav naj bi bil oglaševalski prihodkovni model prevladujoč model, ne zagotavlja visok
prihodek. Krivda za to naj bi bila v sami pretvorbi obiska spletne strani v oglaševalski
prihodek, saj večina spletnih mest pri tem ni učinkovita oziroma pri tem ni zmožna. Za
primer lahko v tem primeru navajamo spletno stran Youtube.
3.6.2. Transakcijski model
Transakcijski modela ali drugače rečeno tudi prodajni prihodkovni model uporabljajo
predvsem spletna mesta z neposredno prodajo. To so predvsem spletna mesta trgovcev,
proizvajalcev, ponudnikov raznih storitev, kjer kupec za nakupom preko spleta oziroma z
transakcijo ustvarja prihodke (Mohorčič 2010, 18).
Transakcijski oziroma prodajni model za zagotavljanje prihodkov uporabljajo dve skupini
(Mohorčič 2010, 18):
•
•

posredniki blaga in storitev (ustvari se spletni prostor, kjer se srečata kupec in
prodajalec, ter z transakcijo oziroma nakupom ustvarita prihodek)
partnerji (gre za promocijo proizvodov kakor tudi storitev na spletni strani)

V sklopu transakcijskega modela poznamo tudi posredniški prihodkovni model, ki
prihodke zagotavlja s provizijo na transakcijo oziroma nek odstotek od neke prodaje blaga
ali storitve. Pri tem se pojavi tudi servisni model, katerega uporabljajo predvsem
svetovalne družbe in posredniki pri zakupu oglasnega prostora (prihodki se ustvarijo s
provizijo za posredovanje oziroma serviranje oglasov, ki jo zaračuna posrednik) (Mohorčič
2010, 18).
3.6.3. Model naročnin
Gre za neke vrste prodajnega prihodkovnega modela, ki ustvarja prihodek z
zaračunavanjem časovnih oziroma terminskih naročnin (tedenske, mesečne, letne), ki jih
podjetje zaračunava v zameno za storitve, ki jih ponuja. Uporabniki v tem primeru plačajo
naročnino za storitev, ki jo redno tudi prejemajo za obdobje plačane naročnine. V večini
primerov podjetja ponujajo brezplačno vsebino (samo neko osnovno), ki je tudi vsem
dostopna, vendar pa je potrebno za neko napredno vsebini oziroma »skrito« vsebino
potrebno plačati naročnino. Kot primer lahko navedemo spletne časopise, raziskovalna
dela, določene informacije, ki so dostopne preko spleta in do katerih lahko uporabnik
redno tudi dostopa (Mohorčič 2010, 19).
Uspešnost modela naročnin se prikazuje predvsem v njeni kakovosti in nišni vsebini, za
katero je uporabnik seveda pripravljen plačevati tudi naročnino. Čim bolj bodo ta spletna
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mesta specializirana za svoja nišna področja ter nudila kakovostne informacije, tem bolj
bodo uporabniki pripravljeni plačevati naročnino.
3.7.

Socialna omrežja v kadrovski dejavnosti

Socialna omrežja so danes prisotna vsepovsod in vedno več ljudi je od njih tudi odvisno.
Čeprav so se na začetku socialna omrežja uporabljala le za privatno življenje, je danes
vedno bolj prisotna tudi na delovnem področju oziroma v tem primeru na področju kadra.
Ker so vedno bolj prisotna v kadrovski dejavnosti so se s tem razvili tudi neki novi strahovi
in izzivi, ki jih socialna omrežja ustvarjajo na področju kadrovanja. Nekaj teh strahov
oziroma izzivov bomo podrobneje tudi opisali in sicer (Franca 2010):
Strah 1: Zaradi socialnih omrežij se produktivnost zaposlenih zmanjšuje
Večino delodajalcev danes skrbi predvsem uporaba socialnih omrežij na delovnem
področju, saj naj bi se zaradi uporabo le teh zmanjšala produktivnost zaposlenih s tem pa
tudi seveda celotnega podjetja. Ker večina delodajalcev socialna omrežja štejejo kot nekaj
negativnega, ta socialna omrežja na delovnem področju preprosto blokirajo oziroma
onemogočijo dostop do le teh. Statistike raziskav so prav tako pokazale, da bi se
produktivnost povečala v primeru, da bi se uporaba socialnih omrežij na delovnem
področju ukinila oziroma blokirala. Zaradi raznoraznih statistik se seveda veliko
delodajalcev odloči preprosto blokirati dostop do socialnih omrežij.
Seveda pa moramo razumeti, da se prepoved uporabe socialni omrežij ne more čisto
prepovedati, saj ima danes večino mobilnih telefonov tudi funkcijo brskanja po interneta,
kar pa seveda pripelje tudi do uporabe socialnih omrežij. Prav tako ne moremo statistiko
razumeti dobesedno, saj je praksa že mnogokrat pokazala, da ukinitev uporabe socialnih
omrežij privede do upora zaposlenih, kar pa lahko privede do še večjega upadanja
produktivnosti kot bi bilo sicer. Do upora prihaja večinoma pri mlajših generacijah, ki
danes šele vstopajo na trg dela. Mlajše generacije so danes dobesedno odvisne z
komuniciranjem preko socialnih omrežij, zato jim uporabo le teh pomeni veliko več kot
mogoče starejšim generacijam, ki so socialna omrežja mogoče bolj tuja.
Vendar pa na samo učinkovitost na kadrovskem področju ne vplivajo samo fizični pogoji
dela. Tukaj so še ostali dejavniki, ki v večini meri vplivajo na samo učinkovitost in sicer
jih imenujemo »mehki dejavniki« . Pod le te dejavnike štejemo vzdušje na delovnem
mestu, medsebojni odnosi, komunikacija in organizacijska klima.
Strah 2: Izdajanje poslovnih skrivnosti se z uporabo socialnih omrežij povečuje
Vdor v zasebnost je danes lahko mogoč že vsepovsod prav tako pa je vedno več vdorov
tudi v zasebnost organizacij. Tako je zelo prisotna bojazen, da izmenjava določenih
informacij preko spleta kot recimo Facebooka ali katerega koli drugega socialnega omrežja
povečuje tveganje izdajanja poslovnih informacij. Tako se lahko zgodi da zaposleni nevede
izda kakšno poslovno informacijo, prav tako se lahko pripeti, da vam vdrejo na vaš
Facebook profil ter tako dobili dostop do pomembnih informacij.
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Zato je danes pomembno da delodajalci svojim zaposlenim sporočijo navodila oziroma
usmeritve glede komuniciranje preko socialnih omrežij. Še posebej je to pomembne za
tiste organizacije, ki imajo svoj profil in objavljajo informacije. Iz prakse je razvidno, da je
to dobro marketinško orodje za promocijo izdelkov, vendar je treba paziti kakšne
informacije namenimo javnosti.
Izziv 1: Socialna omrežja so v kadrovski dejavnosti neuporabna
Čeprav danes še vedno v večji meri velja prepričanje, da socialna omrežja ne koristijo
kadrovski dejavnosti, vseeno obstajajo določene izjeme, ki to tudi zanikajo. Socialna
omrežja se tako najbolj uporabljajo za zbiranje določenih informacij o zaposlenih in
kandidatih za zaposlitev. Ker danes skoraj vsi uporabniki na svoje profile objavljajo skoraj
vse kar se jim v življenju dogaja so na to postali pozorni tudi delodajalci. Mnogokrat smo
od medijev izvedeli raznorazne zgodbe kako so delodajalci odpustili svoje zaposlene, ker
so ti v času svoje bolniške uživali na zabavah ali na plaži.
Vendar pa je pri zbiranju podatkov potrebno biti tudi previden, saj lahko socialna omrežja
razdelimo v dve skupini in sicer v prostočasovna, katera so namenjena druženju, ter
profesionalna. Profesionalna so namenjena predvsem za krepitev socialne mreže, ki pa
posameznikom koristijo za razvoj njihove kariere. Posameznik tako na profil objavlja svoja
znanja, veščine, pretekle zaposlitve, želje in podobno. Te informacije kadrovski manager
kasneje uporabi pri izboru pridobivanja novih kadrov.
Izziv 2: Socialna omrežja so neuporabna kot metoda pridobivanja in zadržanja zaposlenih
Na pridobivanje kadra pa veliko vpliva tudi razvoj tehnologije kakor tudi globalizacija. Ob
vsem tem se postavlja vprašanje čeprav organizacije uporabljajo socialna omrežja za
oglaševanje in promocijo svojih storitev in izdelkov, zakaj se ne bi ta socialna omrežja
prav tako uporabljala za pridobivanje potencialnega kadra.
Z večji pomen pri tem vprašanju imajo mlajše generacije, ki šele vstopajo na trg dela. Te se
seveda od starejših generacij razlikujejo že v tem da jim je ta vrsta komuniciranja bolj
domača in si življenje brez tega ne predstavljajo. Tega se organizacije vedno bolj zavedajo,
zato so tudi začela usmerjati svoje oglaševanje iskanja kadra na socialna omrežja.
Kako pomembna so danes socialni mediji tudi za zaposlitev se pokaže v sami statistiki, saj
se danes vedno več podjetij obrača na družbene medije v primeru iskanja določenega kadra
za zaposlitev. Podjetja največ uporabljajo Facebook, Twitter in LinkedIn za iskanje
določenega kadra, saj si rada ogledajo profile možnega kandidata za zaposlitev. Na kaj
moramo paziti, da bomo na družbenih medijih zaželeni med delodajalci si lahko
pomagamo z naslednjimi opornimi točkami (Felc, 2011):
•

Profil naj bo čist – pomembno je da na našem profilu ne delamo nepotrebnih napak
še posebej kadar gre za norčevanje iz sebe kakor tudi ostalih oseb. Vse kar
objavimo, komentiramo ali celo lajkamo postane vidno tudi ostalim uporabnikom.
Vse te podatke lahko delodajalec upošteva pri selekcioniranju potencialnega kadra
za zaposlitev.
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3.8.

•

Prikazovanje nekaterih lastnosti – seveda pa po drugi strani ne smemo paziti, da naš
profil ne bo preveč čist, saj s tem delamo vtis, da se nam dejansko ne ljubi
poskrbeti za naš profil oziroma da delujemo zanemarjeno. Pomembno pri dodajanju
nekaterih slik je da se odrečemo slik iz zabav ter dodajamo predvsem tiste, ki
ponazarjajo našo odprtost in družabnost obenem pa dokazujejo tudi naše vrline in
znanje. Največ sreče bomo imeli predvsem pri ustvarjanju in vzdrževanju profilov
na Twitterju in Facebooku vendar je priporočeno prav tako vzdrževanje profilov na
LinkedIn in Google plus.

•

Targetiranje svojih sporočil – optimizacija svojega imena s pomočjo družbenih
medijev je prav tako zelo pomembna. Če je naša želja delati v nekem podjetju,
potem se ne smemo bati dejansko povezati s tem podjetjem ter aktivno sodelovati z
le tem. Z aktivnim sodelovanjem lahko pozitivno omenjamo to podjetje preko
twitov ter statusov. Skoraj vsako podjetje preverja za zaposlitev tudi preko spletnih
profilov, zato imajo veliko prednost pri tem tudi tisti, ki so izrazili svojo željo delati
v tem podjetju ter tudi na nek način širili prepoznavnost tega podjetja.
Pasti socialnih omrežij

Spletna socialna omrežja pa lahko predstavljajo tudi resno nevarnost. Poznamo več
primerov, kjer je nepravilna uporaba ali že sama uporaba socialnih omrežij lahko nevarna
za uporabnika. Eden izmed teh primerov prihaja iz Maroka, kjer se je nek Maročan
predstavljal kot kraljevi brat, zaradi tega so ga aretirali kraljevi varnostniki ter ga tudi
pretepli. Čeprav je šlo samo za šalo lahko kljub temu pristane v zaporu. Podobne primere
imamo tudi v Sloveniji, kjer so neznanci na Facebook naredili lažne profile nekaterih
slovenskih politikov, ki naj bi med sabo komunicirali na zabaven način. Žrtve tako
imenovane »kraje identitete« še niso komentirale, kar lahko sklepamo, da jih tovrstna
dejanja tudi ne zanimajo. Prav tako je znano, da je Kanadska vojska izdala opozorilo
svojim vojakom, naj ne izdajajo osebnih podatkov o sebi na svojih profilih, saj naj bi razne
teroristične organizacije preko teh omrežij pridobile kar 80% informacij o koalicijskih
silah, kar lahko pripelje do novih terorističnih napadih. Prav tako je znano, da si je zardi
hrošča v omrežju neki neznanec lahko ogledal Facebook profil neke slavne osebe. Čeprav
naj bi upravitelji napako že odpravili, se lahko vprašamo če so socialna omrežja zaradi teh
incidentov res 100% varna, kakor naj bi nekateri trdili (Savič 2008).
Podjetje Sophos je naredila raziskavo, usmerjena na samo spletno varnost. In sicer je to
podjetje na Facebook-u ustvarila nek izmišljen profil, ter poslala 200 vabil naključnim
uporabnikom. Temu vabilu se je odzvalo 82, od tega je podjetju Sophos 60 uporabnikov
zaupalo svoj elektronski naslov, 68 podatke o rojstnem dnevu, 44 svoj stalni naslov, 19
uporabnikov pa je navedlo celo svojo telefonsko številko. Tako lahko samo rečemo, da so
socialna omrežja lahko tudi dvorezen meč na katerem se lahko, če nismo pazljivi hitro tudi
urežemo (Savič 2008).
Vendar pa se lahka pri uporabi oziroma posvečanju socialnim omrežjem ujamemo v pasti,
še posebej če nismo preveč pozorni. Kaj hitro se lahko tako znajdemo v škripcih, če preveč
časa namenimo socialnim omrežjem, saj mnogokrat preprosto pozabimo kako hitro teče
čas. Medtem ko ure minevajo naše naloge, katere bi že morali dokončati še kar stojijo. Na
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takšno delo še posebej postanejo pozorni delodajalci, ki lahko kaj hitro vplivajo na naše
zaposlenost. Čeprav se večinoma socialnih omrežij v podjetjih uporablja za poslovne
namene, jih vedno več med samim delovnim časom koristi tudi za svoje osebne namene.
Ne smemo pozabiti, da imajo delodajalci prav tako dostop do socialnih omrežij in lahko
tudi spremljajo naš napredek (Aktiva 2012).
Prav tako ne smemo pozabiti, da pri sklepanju poslovanja preko socialnih omrežij ne
smemo vzeti preveč lahkomiselno. Dogovori in obljube, ki jih sklenemo preko socialnih
omrežij imajo isto težo kakor, če bi jih sklenili na sestanku, zato se jih je potrebno tudi
držati. Tudi če smo se odzvali na kakšno objavo ali pa preprosto kliknili na poljuben gumb.
Pomembno je vedeti, da je za vsako dejanje, ki ga opravimo lahko tudi posledica, če stvari
ne vzamemo resno lahko za nas predstavlja tudi težavo (Aktiva 2012).
3.9.

Varnostni mehanizmi socialni omrežij

Že leta 2011 je prišlo do težav v družbenem omrežju Facebook, saj so zaradi programskega
hrošča bili vsi zasebni videoposnetki uporabnikov Facebook na voljo javnosti. To leto pa je
študent tehnične univerze Oliver Yeh prav tako dokazal, da je Facebook še vedno ranljiv
saj je možno skoraj z lahkoto zaobiti vse varnostne mehanizme. In sicer se je študent
odločil izdelati aplikacijo s katero lahko zaobide vse varnostne mehanizme in pridobi
dostop do tujih uporabnikov profilov. To aplikacijo je poimenoval Stalkbook, katera
najprej poskrbi, da zbere vse informacije o uporabniku in njegovih prijateljih. Temu sledi
shranitev kopije podatkov, kar mu omogoči, da lahko do teh podatkov dostopa tudi nekdo
drug, ki pa z uporabnikom ni nujno v prijateljskem odnosu. Ta aplikacija si tako ustvari
»vzporedno« družbeno omrežje Facebook , in sicer na tak način, da uporabnik, ki nima
dostopnih pravic do določenega profila, le tega pridobi na način, da koristi pravice
uporabnika, ki ta dostop ima. Na ta način uporabnik pridobi vse pravice do fotografij,
statusov, komentarjev, ki jih ima njegov prijatelj (Računalniške novice 2012).
Eno leto prej je Symantec ugotovil in v svojem poročilu tudi navedel, da prihaja do vedno
več napadov, ki so usmerjeni na zaupanje prijateljev oziroma kolegov, z namenom zaobiti
varnostne mehanizme. Napadi so se danes še bolj okrepili, zato jih je preko socialnega
inženiringa tudi vedno težje zaznati. Vedno več se pojavlja aplikacij, ki se uporabnikom na
prvi pogled ne zdijo škodljive, vendar lahko delujejo v zlonamerne namene. Velikokrat so
opazili, da se lahko ankete in raznorazne kvize prav tako uporablja za škodovanje osebam.
Z raznoraznimi vprašanji v anketah lahko pridemo do pomembnih podatkov, ki jih je
možno tudi izkoristiti (Safe 2011).
Danes se spletni kriminalci v veliki meri tudi na socialnih mrežah, poslužujejo spletnih
povezav v skrajšani obliki, predvsem zaradi končnih spletnih naslovov, ki so uporabniku
prikriti. Podjetje Symantec je leta 2010 za časa treh mesecev opazovanja ocenila, da je na
socialnih mrežah kar 65% zlonamernih spletnih povezav bila v skrajšani obliki.
Kiberkriminalci si mnogokrat pri svojem delu pomagajo z zlorabljenimi uporabniškimi
računi, saj jim postane vsak prijatelj, ki je povezan z zlorabljenim profilom, morebitna
tarča. Naslednja slika nam bolj nazorno prikazuje, koliko klikov je bilo dejansko
zabeleženih na zlonamerne povezave v skrajšani obliki za časa treh mesecev (Safe 2011).
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Graf 1: Število klikov na opazovane zlonamerne povezave v skrajšani obliki

Vir: Safe, 2.6.2011.
Spletnim kriminalcem veliko pomagajo že same informacije, ki so dostopne v
uporabniških profilih, saj lahko na hiter način in z samo nekaj kliki pride do informacij kot
so podatki o zaposlitvi, sodelavcih, kakšno delo opravlja in podobno. Na ta način si lahko
napadalci omogočijo lažno legitimnost. Prav zaradi tega so socialna omrežja vir straha
podjetij, saj si ne smejo privoščiti, da bi prišlo do odteka pomembnih informacij nekim
tretjim osebam. Ustrezno izobraževanje zaposlenih o varovanju občutljivih podatkov na
samih socialnih omrežij je zato zelo pomembno, saj obenem zagotavlja tudi učinkovito
izvajanje in delovanje varnostne politike (Safe 2011).
3.10. Mobilna telefonija in socialna omrežja
Samo zanimanje za mobilno telefonijo se je pričelo že pred desetletjem, ko so mnoga
podjetja iz različnih sektorjev in nacij začela aktivno delovati na hitro rastočem trgu
mobilnih storitev. mnoga so tako ponujala svoje storitve preko interneta in sicer kar preko
mobilne tehnologije. Podjetja so si s to novostjo svoj vpliv na publiko le še bolj okrepila
(May 2001, 4).
Mobilna telefonija se danes vedno bolj uveljavlja, še posebej na področju spleta. Torej gre
za dostopanje do spleta z telefonom in ne računalnikom. Mobiteli danes tako predstavljajo
hiter dostop do interneta, saj imajo že skoraj vse mobilne naprave vgrajene tudi spletne
brskalnike. Ker je dostop do interneta dostopnejši in cenejši, so tudi uporabniški vzorci za
mobilne uporabnike različni v primerjavi z tistimi, ki do interneta dostopajo preko
navadnega računalnika. Posledično so se začela oblikovati tudi skupine uporabnikov, ki
jim je mobilna telefonija preko spleta ljubša kot jim je bila recimo preko navadnega
računalnika (Kamenšek 2010, 17).
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Prav zaradi novih mobilnih zmožnosti, predvsem na področju dostopa do interneta in
spletnih povezav je povzročilo in še povzroča veliko migracijo uporabnikov iz osebnih
računalnikov na mobilno telefonijo, katera ima zaželeno aplikacijo za dostopanje do
interneta. Sam dostop do interneta, kakor tudi do socialnih omrežij je postal veliko bolj
dostopnejši, saj lahko imetnik mobilne naprave skoraj vedno in povsod dostopa do spleta.
Ta mobilna tehnologija nam je omogočila, da lahko do spleta dostopamo tudi kadar smo na
pijači, v avtu, v službi, na sestankih in še marsikje. Možnost dostopa do spleta in
posledično tudi do socialnih omrežij vedno in povsod, predstavlja največjo vrednost za
uporabnike mobilnih naprav. Uporabniki so lahko tako nenehno v stiku z svojimi prijatelji.
Biti v samem stiku z neko osebo pa se lahko pokaže v več oblikah in sicer (Pernek 2009,8):
•
•
•
•
•

Medijski prenosi
Pisanje teksta
Posodabljanje statusa/profila
Iskanje prijateljev
Skupna raba vsebin

3.11. »Social« CRM
CRM je transakcijski sistem, katerega naloga je spremljati in evidentirati diskretne točke
procesa pri obvladovanju prodajnega »lijaka«. Za komunikacijo se uporablja e-pošta ter
telefon. Ta komunikacija seveda ni neposredno povezana med sabo, kakor tudi ne
zagotavlja kakšnih možnosti sodelovanja ter skupinskega dela. Zaradi te medsebojne
nepovezanosti je veliko uporabnikov sistemov CRM tudi nezadovoljnih, saj tako tudi
trdijo, da jim uporaba le tega sistema ne prinaša nobene dodane vrednosti. To težavo pa
odpravijo elementi Web 2.0, ki je omogočal to medsebojno povezanost. Z social elementi
lahko tako opredeljujemo poljubne entitete, ki nas zanimajo in jim želimo slediti oziroma
nenehno dobivati informacije o le teh. ne glede na kakšno entiteto smo se opredelili, sistem
nas sproti obvešča o dogajanju. Na ta obvestila o dogajanju se lahko poljubno tudi
odzovemo s komentarji, kateremu se lahko pridružijo tudi naši prijatelji oziroma kolegi, ki
prav tako spremljajo isti element sistema CRM. Ta komunikacija je namenjena vsem
članom CRM, tudi vsem poznejšim članom, ki vstopajo v CRM, saj se ta komunikacija
tudi nenehno shranjuje in je zato tudi lažje dostopna za njihove člane (Pauletič 2011, 1718).
3.12. Prihodnost socialnih omrežij
Čeprav je danes vodilno socialno omrežje Facebook, mnogi strokovnjaki trdijo, da bo
kmalu prišlo do spremembe. Naše želje, ki so danes povezane z raznoraznimi fotografijami
oblek, torbic in čevljev različnih blagovnih znamk, so posledično našle novo orodje
učinkovite promocije. Govorimo o Pinterest, socialnem omrežju, ki si prizadeva
uporabnike povezovati preko vizualizacije vsega, kar se komur zdi zanimivo. Ta prevlada
vizualizacije nad besedilom naj bi bila tudi končno vodilo k prevladi Pinterest kot socialno
omrežje prihodnosti (Vegelj 2012).

47
Pinterest je bil javno predstavljen že maja 2010, in sicer je predstavljena kot virtualna
tabla, ki uporabnikom omogoča dodajanje video in fotografije, ki so zaradi svoje vizualne
narave pritegnile tudi njihovo pozornost oziroma zanimanje, nabor predmetov pa
posledično združuje posameznike, ki imajo iste interese in estetske okuse. Da gre dejansko
za socialno omrežje prihodnost dokazuje tudi statistika, katero je objavilo podjetje
ComScore. Statistika nakazuje, da ima Pinterest danes že 11,7 milijonov tako imenovanih
unikatnih uporabnikov, kar dejansko pomeni, da je to najhitreje rastoča spletna stran v
sami zgodovini interneta (Vegelj 2012).
Mnoga podjetja so se že odločila za sodelovanje z tem socialnim omrežjem, saj so videla
veliko poslovno priložnost z razvojem tega socialnega omrežja. Eno izmed teh podjetij, ki
se je med prvimi odločila za medsebojno sodelovanje je bila britanska modna hiša
Burberry. Temu je sledil še ameriško gigantsko podjetje Gap ter podjetje Oscar de la
Renta. Določene agencije so se odločile tudi specializirati v učinkovito korporativno
komunikacijo preko omrežja Pinterest. Razlog za to specializacijo je predvsem zaradi same
vizualizacije, ki so za blagovne znamke danes ključnega podjetja (Vegelj 2012).
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4.

ANALIZA PRIMERA FACEBOOK IN TWITTER

Za analizo teh dveh primerov socialnih omrežij smo se odločili iz preprostega razloga, zato
ker sta dejansko največji po svojem obsegu saj imata skupaj kar 1,5 milijarde uporabnikov.
Zaradi njune velikosti in razširjenostjo po celem svetu, smo ju tudi vzeli za primer. Njuno
delovanje v svetu je vedno bolj pomembno, saj se njun obseg uporabnikov tudi nenehno
povečuje. Zaradi tega sta in še vedno bosta v bližnji prihodnosti vodilni socialni omrežji v
svetu, saj ostala socialna omrežja za njima še zaostajajo.
Pri analizi teh dveh primerov si bomo pomagali s podatki, ki smo jih pridobili na spletu.
In sicer se bomo v prvem delu posvetili sami predstavi Facebooka in tako na kratko
zapisali nekaj značilnosti o le tem ter nekaj njegovih zgodovinskih dejstev. Temu bo
sledila še naš raziskava/analiza podatkov, ki smo jih na spletu in so usmerjeni v poslovno
funkcionalnost in delovanje tega socialnega omrežja.
V drugem delu pa se bomo posvetili drugemu socialnemu omrežju in sicer Twitterju, ki je
v svetu zasedel drugo mesto. Prav tako bomo tudi pri tem na samem začetku na kratko
zapisali nekaj dejstev o le tem socialnem omrežju. In prav tako bo sledila še raziskava
oziroma analiza podatkov, ki smo jih prav tako, kot za prejšnje socialno omrežje, pridobili
na spletu.
Na koncu bomo opisali tudi njuno medsebojno povezavo in povezavo z nekaterimi ostalimi
socialnimi omrežji, ter kako je to vplivalo na končni rezultat našega raziskovanja. Pri tem
bomo seveda prišli do zaključka ali smo naše hipoteze, ki smo jih v samem uvodu tudi
navedli potrdili oziroma ovrgli.
4.1.

Facebook

Vodilno socialno omrežje je danes Facebook, ki ima že več kot 900 milijonov mesečnih
uporabnikov. Prav tako je zabeleženo da je vedno več mobilnih uporabnikov, in sicer je ta
številka prešla že 50%. Se pravi da jih kar polovica uporablja mobilno telefonijo za dostop
do socialnih omrežij (Eldon 2012).
Facebook je februarja 2004 ustanovil Mark Zuckerberg, vendar pa so dostop do tega
socialnega omrežja najprej imeli samo za Študenti Harvarda. Čeprav Mark ni pričakoval
velikega odziva je v samo nekaj tednih skoraj polovica vseh šol v Bostonu zahtevalo
dostop do Facebooka. Mark je hitro videl priložnost v povpraševanju po njegovem
socialnem omrežju, zato je z nekaj prijatelji uspel zgraditi Facebook do te mere, da je
omogočil pristop še tridesetim akademijam k socialnemu omrežju. Z pomočjo investitorjev
je socialno omrežje hitro raslo in se širilo med ostale višje in srednje šole. Leto 2006 pa je
bilo za Facebook prelomno, saj je postalo odprto vsakomur, ki je imel svoj e-naslov
(CrunchBase 2012).
Za vodilno socialno omrežje na svetu bomo našteli oziroma našteli nekaj dejstev za katere
smatramo, da so zanimiva (NDTV 2012):
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•
•
•
•
•
•
•

Več kot 425 milijonov ljudi uporablja mobilno telefonijo za dostop do Facebooka,
z drugimi besedami več kot 50% ljudi uporablja mobilno telefonijo.
Uporabniki Facebooka opravijo v povprečju 2.7 milijard všečkov in komentarjev
na dan.
Obstaja več kot 100 milijard prijateljskih odnosov na Facebooku.
Vsak dan je več kot 250 milijonov slik naloženih na Facebook.
Plača Marka Zuckerberga je znašala v letu 2011 kar 500.000$, vendar pa naj bi se
na njegovo željo z letom 2013 zmanjšala na samo 1$.
Prihodki vezani na samo oglaševanje se z vsakim letom nižajo. Leta 2009 je bil
prihodek od oglaševanja 98%, leto kasneje 95%, leta 2011 pa že 85%.
Danes Facebook zaposluje že več kot 3200 ljudi, ta številka se je od leta 2010
povečala za kar 50%.

Prav zaradi same priljubljenosti tega socialnega omrežja pa so se zaželi ustvarjati tudi
profili raznoraznih podjetij oziroma organizacij. Zaradi samega števila uporabnikov, ki jih
Facebook zajema obstaja veliko poslovnih možnosti, ki jih lahko podjetja izkoristijo za
svoje interese. Podjetja lahko z ustvarjanjem svojih profilov na tej spletni strani pridobijo
dostop do brezplačnega oglaševanja, predstavitvijo svojih izdelkov in storitev, večanja
kroga občudovalcev oziroma prijateljev, povečanja samopromocije ter iskanja morebitnega
kadra.
Podjetja tako največkrat preko Facebooka predstavljajo svoje podjetje oziroma dejavnost v
kateri delujejo. Organizacije lahko enostavno in hitro na svoje profile vpišejo ime
njihovega podjetja ter nekaj stavkov povezanimi z le tem. Mnogi temu dodajo še hitre
povezave na spletno stran njihovega podjetja, raznoraznih novic in blogov, predavanj in
tudi dogodkov, ki so povezani z le tem podjetjem. Te povezave podjetje večinoma
posreduje svojim prijateljem/oboževalcem, ti pa te povezave posredujejo tudi svojim
kontaktom oziroma svojim prijateljem. Na tak način podjetja učinkovito promovira svoje
podjetje, istočasno pa privablja vedno več oboževalcev. Novi oboževalci za podjetja
pomenijo nove prijateljske vezi, prav tako pa lahko hitreje sklenejo posle oziroma
pridobijo tudi kakšne poslovne partnerje. Veze, ki jih socialno omrežje lahko ustvari so pri
samem poslovanju podjetij zelo pomembne, zato je potrebno te vezi nenehno negovati.
Prav tako se ustanavljajo raznorazne skupine s strani podjetij, katera tematika se nanaša na
povezanost z dejavnostjo podjetja. večina uporabnikov, ki se zbira v tej skupinah so
predvsem oboževalci tega podjetja oziroma tisti, ki jih ta tematika še posebej zanima.
Podjetja lahko v tej skupinah lažje promovirajo svoje izdelke oziroma storitve, kar je tudi
glavni namen ustanavljanja teh skupin (Mavsar 2008).
Podjetja pa lahko Facebook uporabljajo tudi za ciljno oglaševanje, vendar pa je ta
omenjena storitev na le tej spletni strani plačljiva. Iskanje kadrov na Facebook spletnem
omrežju je danes še posebej razširjeno med podjetji, saj lahko s tem podjetja lažje, hitreje
in predvsem pristneje spoznajo svoje zaposlene, kakšni so njihovi interesi, navade in
morebitne delovne izkušnje (Mavsar 2008).
Zanimivo je tudi dejstvo, da večina Američanov danes preživi na socialnih medijih kar
trikrat več časa kakor na e-mailih. Od tega naj bi bilo 7.6% čas namenjeno za e-maile in
kar 23% za socialne medije. Prav tako naj bi kar 70% uporabnikov socialnih omrežij
opravljalo spletno nakupovanje. Spremljanje blagovnih znamk je na socialnih omrežjih
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prav tako bolj zanimivo kakor recimo spremljanje znamenitih osebnosti. Statistika raziskav
nakazuje, da kar 53% vseh odraslih spremlja rajši določeno blagovno znamko kakor
znamenite osebe, katerih spremlja samo 32%. Iz tega lahko podjetja prepoznajo poslovno
priložnost za morebitno promocijo svojih izdelkov, saj statistika govori njim v prid
(Johnson 2011).
V ZDA se danes veliko podjetij pri poslovanju obrača k socialnim omrežjem. Predvsem
mala in srednja podjetja se obračajo k nekaterim socialnim omrežjem z namenom večje
promocije pri njihovem poslovanju. Večina malih in srednjih podjetij sodeluje z
naslednjimi socialnimi podjetji kot so Facebook (70%), Forsquare (9%), Gowalla (3),
Linkedin (58%), MySpace (19%), Twitter (40%), Yep (32%) in YouTube (27%) (Marentis
2011).
Zgoraj navedene podatke prikazujemo z naslednjim grafom, iz katere lahko lažje
razberemo, za katera socialna omrežja so se dejansko odločala mala kakor tudi srednja
podjetja, pri njihovem poslovanju. Pri poslovanju so se podjetja najbolj obračala oziroma
so največ koristi videla predvsem v socialnem omrežju kot je Facebook. Facebook je tako
ssocialno omrežje, ki jo uporablja kar 70% podjetij (mala in srednja), vendar ne smemo
pozabiti, da lahka poleg te strani podjetja za svoje poslovne priložnosti prav tako
uporabljajo še preostala socialna omrežja. Facebooku hitro sledita še Linkedin z 58% in
Twitter z 40%, ki imata prav tako visok delež. Njuna vloga v poslovnem okolju se prav
tako z letom v leto veča. Omembe vredni so prav tako Yep z 32%, YouTube z 27% in
MySpace, ki jih podjetja prav tako uporabljajo za svoje poslovne namene, čeprav ta
socialna omrežja niso tako razširjena kakor predhodna tri, ki smo jih že našteli. Najmanj
uporabljena socialna omrežja pa so Foursquare in Gowalla. Ti dve socialni omrežji sta
manj svetovno poznana in zato je posledično tudi manjša uporabnost le teh socialnih
omrežij. Predvidevam da sta ti dve socialni omrežji namenjena izključno samo za
poslovanje med podjetji ter se ne uporabljata tudi iz osebnih vidikov kot se recimo
uporablja Facebook ali Twitter.
Graf 2: Uporabnost socialnih omrežij za poslovne namene pri malih in srednjih podjetjih v ZDA
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Zakaj so nekatera socialna omrežja tako bolj popularna med podjetji in druga ne se lahko
pokaže v več razlogov. Ena izmed njih je seveda neprepoznavnost in omejenost nekaterih,
saj so nekatera socialna omrežja še neprepoznavna v globalnem smislu seveda. Ta so
recimo omejena na določeno regijo ali kontinent, zato so bolj namenjena za to področje,
kar pomeni, da drugod posvetu ne more tako učinkovito delovati. Drugi razlog je tudi v
sami zmožnosti socialnih omrežij za delovanje v poslovnem okolju oziroma z drugimi
besedami povedano ali imajo lahko podjetja z uporabo le teh socialnih omrežij kakršnekoli
poslovne koristi. Dober prihodkovni model socialnih omrežij lahko prav tako pripomore k
samemu povezovanju socialnih omrežij z podjetji v poslovnem okolju. Kako se bodo
socialna omrežja kot so recimo Gowalla in Forsquare, ki imata pri našem primeru
najmanjšo vlogo znašla v poslovnem okolju bo pokazala prihodnost, vendar pa bodo mogla
za večjo vlogo v poslovnem okolju postoriti še marsikaj pri tem pa paziti, da ju ne bodo
zasenčila ostala socialna omrežja ali morebitna nova.
Spodnji graf smo sestavili z namenom, da bi dejansko prišli do rezultatov. In sicer nas
zanima kolikšen bi bili resnični procentualni deleži vsakega socialnega omrežja, če bi se
podjetja odločala za sodelovanje oziroma za uporabo samo enega socialnega omrežja za
svoje poslovanje oziroma poslovne namene. Čeprav se vrstni red ne spremeni, lahko lepše
razberemo kakšni so ti procentualni deleži vsakega socialnega omrežja posebej. Facebook
ima v tem primeru 28%, LinkedIn 23%, Twitter 16%, Yelp 12%, YouTube 10%, MySpace
7%, Foursquare 3% in Gowalla 1%.
Graf 3: Uporabnost socialnih omrežij za poslovne namene v povezavi z Graf 1
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Iz naslednjega grafa lahko razberemo, kakšni so bili prihodki in dobički socialnega
omrežja Facebook v obdobju 2007-2011. Sam začetek je Facebook zabeležil izgubo, ki je
znašala kar 138 milijonov dolarjev. Leta 2008 je bilo za socialno omrežje boljše leto saj
mu je uspelo povečati prihodke za kar dvakratno vrednost, vendar pa je to leto vseeno
poslovalo z izgubo, ki je znašala 56 milijonov dolarjev. Leto 2009 je bilo za Facebook
prelomno, saj je prvič zabeležila dejanski dobiček in to kar 229 milijonov dolarjev, sami
prihodki pa so se povečali za kar trikrat. V naslednjih letih se je prihodek ter dobiček
nenehno povečeval, vendar je bilo leto 2011 tisto, pri katerem je podjetje preseglo kar
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bilijon dolarjev dobička, medtem ko je bilo samih prihodkov za kar 3,711 bilijona dolarjev.
Temu lahko dodamo, da se bodo prihodki, kakor tudi dobiček pri tem socialnem omrežju
tudi v prihodnosti najverjetneje povečevali. Z drugimi besedami, ne verjamemo da bo tako
uspešno socialno omrežje kot je Facebook uspelo poslovati z izgubo, za vsaj nekaj let.
Čeprav smo omenili, da Facebook najverjetneje ne bo posloval z izgubo še vsaj nekaj let,
moramo vseeno omeniti, da morebiten dobiček vseeno ne bo tako visok kot je bil do sedaj.
Temu bi lahko pripisali predvsem nastajanje novih socialnih omrežij oziroma Pinteresta, ki
v svetu vedno bolj postaja prepoznaven, mnogi pa mu pripisujejo veliko vlogo v
prihodnosti. Že zdaj veliko pozornosti preusmeri na sebe, kar se lahko zgodi, da bo število
uporabnikov oziroma interesentov v ostala socialna omrežja kaj kmalu začelo padati s tem
pa se tudi manjša priliv morebitnih dohodkov.
Graf 4: Prihodki in dobički Facebook-a od leta 2007 do 2011

Vir: Statista 2012.
V naslednjem grafu se osredotočamo na prikazovanje prihodkov oglaševanja pri socialnem
omrežju Facebook. Podatke smo pridobili preko spleta ter jih po svoje tudi priredili. In
sicer gre za podatke za vsa tri pretekla leta in sicer bolj natančno od leta 2009 do leta 2011.
Prihodki, ki jih oglaševanje prinaša le temu socialnemu omrežju se iz leta v leto spreminja.
Z spreminjanjem v bistvu govorimo o samem padcu oglaševanja oziroma prihodkov
povezanimi z le tem. In sicer je leta prihodek oglaševanja obsegal skoraj 100%, ki pa je z
leto upadal. Prihodek iz oglaševanja je tako padal in leto kasneje pristal na 95%. Kljub
padcu je obdržal je oglaševanje obdržala vodilno funkcijo s strani prilivov kapitala. Leto
kasneje in sicer 2011 pa je prihodek iz oglaševanja padel že na 85%. Kljub temu, da
oglaševanje še vedno ostaja na vodilnem mestu doseganja prihodkov, se to vedno bolj niža,
pomembnost oglaševanja pa pada.
Ti podatki nam torej prikazujejo, da se prihodki iz oglaševanja krčijo, čeprav se prihodek
le tega socialnega omrežja nenehno veča prav tako pa tudi dobiček. Se pravi to socialno
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omrežje začenja iskati prihodek tudi drugje. Iz tega lahko sklepamo in trdimo, da se bo
vloga oglaševanja v prihodnosti zmanjševala oziroma ne bo predstavljala tako veliki vir
prihodkov kakor jih je v preteklosti. Veliko prihodkov za to socialno omrežje danes
predstavlja tudi sodelovanje z podjetjem Zynga, in sicer v vrednosti kar 12%. Ta podatek
bomo prikazali tudi v drugem grafu za boljši nazor.
Iz vedno manjših prihodkov oz oglaševanja lahko enostavno trdimo, da se bo manjšala tudi
vloga prihodkovnega modela in sicer model oglaševanja. Čeprav je ta model predstavljal
na začetku glavno funkcijo socialnega omrežja se danes uporablja manj, čeprav ima še
vedno glavno funkcijo pri zagotavljanju prihodkov. Vendar pa lahko prihodnja leta v samo
ospredje postavijo morebitne druge prihodkovne modeli oziroma bodo morda nastali
morebitni novi, za katere še trenutno ne vemo oziroma jih mogoče še ne poznamo dovolj
dobro.
Graf 5: Prihodki oglaševanja Facebooka
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Z naslednjim grafom prikazujemo od kod dejansko prihaja prihodek oziroma kaj dela
Facebook tako uspešno. Največ prihodka Facebook pridobi z oglaševanjem, kar za njega to
predstavlja tudi primarno dejavnost. Dejansko Facebook deluje na oglašecanju, saj iz
oglaševanj pridobi kar polovico vseh prihodkov. Iz tega rezultata oziroma podatka lahko
enostavno razberemo in predpostavljamo, da je najbolj uporabljena prihodkovna metoda in
obenem tudi najbolj učinkovita prav metoda oglaševanja (Facebook). Ostali prihodki
predstavljajo drugo največjo skupino in sicer z kar 38%. Tretja skupina prihodkov pa
Facebook ustvari pri sodelovanju z izjemno uspešnem podjetju Zynga.
Zynga je danes vodilno podjetje na področju razvijanja socialnih iger. To dejavnost so tudi
uspešno implementirali z socialnim omrežjem Facebook, saj jim je le to omogočilo hitro
rast, kakor tudi nenehen priliv prihodkov, z čimer ustvarjajo nenehen dobiček. Kljub temu,
da je to podjetje znano po kopiranju iger od ostalih podjetij, jim je vseeno uspelo. Čeprav
so bile določene spletne igre skorajda iste po principu igranja, so z uvedbo boljše grafike
uspeli pri privabljanju uporabnikov socialnih omrežij do svojih produktov (iger). Te
spletne igre so tako odgovorne za 12% prihodkov, ki jih prejme Facebook za sodelovanju z
Zyngo. Glede na samo razširjenost teh spletnih iger ter nenehno pojavljanje novih lahko
trdimo, da se bo prihodek, ki ga Facebook prejme od Zynge samo še povečeval. V
naslednjih letih lahko kar kmalu naraste na 15% ali celo več.
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Ker je oglaševanje glavni namen Facebooka in je v le tem socialnem omrežju, kakor tudi v
večini ostalih zelo prisoten, menimo, da se bo sam delež prihodkov iz te dejavnost v
prihodnosti prav tako samo še povečeval. Delež, ki se bo dejansko krčil bo viden predvsem
v vsem ostalem. Prav tako pa zaradi vedno večjega »social gaminga« na spletu, menimo,
da se prav tako povečeval sam delež prihodkov povezanim z Zyngo, saj se le to podjetje
ukvarja z spletnimi igrami.
Graf 6: Prihodki Facebooka
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4.2.

Twitter

Twitter je bil ustanovljen leta 2006 s strani treh Američanov v San Franciscu. Njegovi
začetki so bili namenjeni kot raziskovalni projekt za podjetje Odeo. Najprej je Twitter bil
namenjen samo za zaposlene le tega podjetja, vendar pa je ta storitev postajala vedno bolj
popularna, nakar je leto kasneje postala dostopno tudi za javnost. Twitter so nekateri
oziroma ga nekateri imenujejo tudi mikro bloganje, saj uporabnikom omogoča, da
objavljajo in tudi berejo kratke tekste ali sporočila. Tako lahko recimo sporočila sestojijo iz
samo 140 znakov. Za mnoge ta podatek predstavlja neko oviro oziroma omejitev s katero
se težko sprijaznijo. Vendar pa je namen Twitterja predvsem v ustvarjanju dobrih in
kvalitetnih sporočil, zato tudi ta omejitev. Dobra sporočila so danes ključna pri doseganju
vedno več oboževalcev, zato morajo biti sporočila premišljeno napisana ter obenem biti
zanimiva. Če zajamemo bistvo v 140 znakih potem ne potrebujemo nič drugega. Mnogi
prisegajo na izrek »manj je več«, kar se danes vedno bolj uveljavlja ne samo na socialnih
omrežij temveč vsepovsod. Danes ljudje preprosto nimajo časa za stvari, ki jih ne zanimajo
oziroma za njih niso tako zanimiva, zato je pomembno, da povemo bistvo našega sporočila
v najkrajšem možnem času. Z dobrim sporočilom, ki ga objavimo na Twitterju, se poveča
tudi obseg naših oboževalcev/strank (Kepnik 2010).
Kakor Facebook je tudi vsa ostala socialna omrežja mogoče uporabljati za poslovne
namene, in Twitter pri tem ni izjema. Za poslovanje preko Twitterja si lahko pomagate tudi
z nekaj naslednjimi točkami (Bonco 2008):
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•

Bodite bolj nagnjeni k pomaganju drugim kakor služenju denarja

Tako kot kjerkoli drugje je pomembno, da ne slonimo samo na prejemanju vedno več
denarja, temveč je pri tem pomembna tudi pomoč, ki jo lahko nudimo našim strankam.
Mnogi uporabniki Twitterja niso premožni ljudje, zato se ne odločijo vedno za nakupe
naših izdelkov in storitev. Vendar pa, če se odločimo pomagati tem ljudem, se nam uspe to
kasneje obrestovati. Ti ljudje, čeprav ne opravijo nakup izdelka oziroma storitev velikokrat
namenijo svojo pripadnost našim izdelkom s tem, ko objavljajo razne stvari na že naše
objave (»retweet«), ter tako širijo promoviranje naših produktov.
•

Najprej se osredotočite na medsebojne povezave

Preden se dejansko posvetimo pošiljanju naših poslovnih sporočil preko Tweet sporočil, je
pomembno, da zgradimo dobre medsebojne prijateljske odnose. Zakaj je to sploh
pomembno? Predvsem ker je Twitter velika skupnost, kjer nobenemu ni kaj dosti mar za
naše objave, če ne o nas nič ne vedo. Pogovori z skupnostjo je tako na prvem mestu, saj je
nujno, da se ljudem predstavimo kdo sploh smo in z čim se sploh ukvarjamo. Ko je enkrat
ta povezava sklenjena, jo je potrebno nenehno tudi negovati, temu pa sledi še poslovni
pristop, ki ga našim privrženci tudi predstavimo skozi raznih poslovnih sporočil oziroma
objav.
•

Predstavite svoje podjetje na pravem kraju ob pravem času

Pri samem promoviranju oziroma predstavljanju našega podjetja in produktov je
pomembno, da imamo pri tem tudi pravilen pristop. Nekateri posamezniki že ob prvem
komuniciranju takoj preidejo na predstavljanje svojega podjetja in produktov, kar ni preveč
zaželeno. Večina uporabnikov pri prvem stiku nočejo slišati kaj ponujate oziroma kakšno
podjetje ste, temveč jih zanimajo drugačne stvari oziroma tematike. Prvo kot prvo se je
potrebno predstaviti, naše podjetje lahko še vedno predstavimo kasneje, če je naš prvi stik
zanimiv nas bo drugi udeleženec tudi bolj dojemljiv za našo predstavitvijo podjetja.
Kakor smo omenili v prejšnjem odstavku jih veliko predstavlja svoje podjetje že na samem
začetku pogovora, nismo pa omenili kako dejansko vpliva na našega udeleženca pri
pogovoru. Udeleženci najpogosteje prekinejo stik z to osebo, saj jih večinoma dobi
občutek, da se od njih zahteva predvsem denar. Mnogi se zato sploh ne odločijo za nakup
produktov ali pa preprosto prenehajo komunicirati z to osebo. Nekateri gredo še korak dlje
ko to osebo in s tem tudi njegovo podjetje in produkte sploh ne priporočajo svojim
prijateljem in kontaktom. Takšno promoviranje našega podjetja je lahko za nas tudi
usodno, zato je čas in kraj tukaj bistvenega pomena.
•

Ne kopirajte/ponavljajte (»spam«) sporočil

Najbolj popularna težava danes pri uporabnikih Twitterja je predvsem »spamanje« oziroma
drugače rečeno kopiranje. Na žalost je veliko uporabnikov nagnjeno prav k temu, saj
menijo, da v primeru če eno in isto sporočilo napišejo večkrat se bo prav tako povečala
tudi prodaja izdelkov. Večina uporabnikov vključno z mano ne marajo kopiranje sporočil,
zato se velikokrat zgodi,d a se sporočila znajdejo v ikoni za koš. Pri objavljanju naših
sporočil je zato pomembno, da jih objavljamo na vsakih nekaj ur, prav tako pa lahko naše
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privržence prosimo za »retwittanje«, oziroma objavljanje na naše objave, kar nam pri
promociji tudi zelo pomaga.
•

Ponujajte pomoč ostalim

Pomaganje ostalim ljudem, ki delujejo na istem področju je prav tako zelo pomembnega
pomena. Pomoč, ki jo lahko nudimo je lahko prisotna v »retwittanju«, ter tudi na ostalih
socialnih omrežij pri katerih jim lahko mogoče lažje pomagamo. Samo osredotočenje na
svoje lastno podjetje in produkte ni vse, ključno je da pomagamo tudi ostalim in pri tem ne
iščemo nič v zahvalo. Naše delovanje, ki je usmerjeno k grajenju medsebojne pomoči na
socialnih omrežjih ima lahko za nas dolgoročno pozitivne učinke, predvsem pri
pridobivanju novih privržencev.
Dejstvo pri tem je, da so na Twitterju prisotni dve skupini poslovnežev. Prva deluje samo v
prid sebe z tem ko nenehno promovira samo svoje podjetje in produkte. Medtem ko drugi
delujejo bolj delujejo v smeri medsebojne pomoči in so zato tudi bolj odprti. Takšni
poslovneži so ponavadi bolj karizmatični ter imajo tudi željo po pomoči drugim.
Glede samega dostopanja do Twitterja, večinoma uporabnikov do le tega spletnega
omrežja dostopa preko standardne strani Twitter.com. Podatek nakazuje da je teh
uporabnikov skoraj tri četrtine in sicer bolj natančno kar 71%. Mobilne aplikacije pa so
danes vedno bolj popularne in vedno bolj tudi opažamo, da uporabniki, za dostopanje do
svojih najljubših spletnih strani danes že uporabljajo razne mobilne aplikacije, ki jim ta
dostop tudi omogočijo. Pri tem moramo trditi, da nas je ta podatek mogoče malo
presenetil, saj jih mobilne aplikacije za dostop do Twitterja uporablja samo 18%. Čeprav
se nam ta številka zdi mogoče majhna, smo prepričani, da se bo v prihodnosti le še
povečevala. Najmanj uporabnikov pa se zateka k uporabi Twitter klienta in sicer samo
11%. Z drugimi besedami lahko rečemo, da vsak deseti uporabnik uporablja Twitter
klienta s katerim dostopa do te spletne strani. Za lažji pregled in nazor te podatke
prikazujemo v spodjem grafu.
Graf 7: Dostopanje do Twitterja
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Vir: Prirejeno po Jeffbullas 2012.
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Kako razširjen je Twitter dejansko po svetu, prikazujemo z naslednjim grafom s katerim
dobimo bolj nazornejšo sliko glede prodornosti tega socialnega omrežja v svet. Na samem
vrhu je ZDA z skoraj 110 milijoni uporabniki, kar nas tudi ne preseneča, saj je Twitter
dejansko ameriško socialno omrežje. Na drugem mestu se je zavihtela Brazilija , ki je v
zadnjem letu zabeležila velik porast uporabnikov na tem socialnem omrežju. V Braziliji je
tako zabeleženih že skoraj 35 milijonov uporabnikov. Prav tako je Twitter zelo popularen
na daljnem vzhodu in sicer bolj natančno na Japonskem, kjer je le to socialno omrežje prav
tako zelo razširjeno, saj ga uporablja že 30 milijonov uporabnikov. Japonska se je tako
uvrstila na tretje mesto po številu uporabnikov Twitterja. Največ uporabnikov tega
socialnega omrežja v Evropi pa prihaja oz Velike britanije, ki si je z skoraj 24 milijoni
uvrstila na četrto mesto. Vredna omemba je tudi Indonezija, ki se je uvrstila na peto mesto
z skoraj 20 milijoni uporabnikov. To območje je prav tako zabeležilo v zadnjih letih velik
porast uporabe socialnih omrežij še posebej le tega. Ostale države, ki jim sledijo so še
Indija z 13 milijoni uporabnikov, Meksika z 11 milijoni, Filipini in Španija z 8 milijoni ter
na desetem mestu še Kanada v kateri je zabeleženih 7 milijonov uporabnikov Twitterja.
Graf 8: Uporabniki Twitterja po svetu
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Vir: Prirejeno po Jeffbullas 2012.
Twitter se prav tako kot Facebook ukvarja oziroma temelji na samem oglaševanju kar se
tiče samih prilivov prihodkov. Zato tudi prikazujemo naslednje podatke, ki nam
prikazujejo pretekle in prihodnje prihodke oglaševanja tega socialnega omrežja. Za prikaz
tega grafa smo se odločili predvsem zaradi teh špekulativnih podatkov, ki nakazujejo kako
dobro naj bi Twitter tudi posloval. V prihajajočih letih se naj bi tako prihodek od
oglaševanja pri tem socialnim omrežjem strmo povečeval.
In sicer so smo podatke izvzete iz spleta priredili v našem grafu, iz katerega je razvidno, da
je v letu 2010 Twitter zabeležil 45 milijonov dolarjev prihodkov iz oglaševanja. Leto
kasneje so se le ti prihodki naglo povzpeli na 140 milijonov dolarjev. V primerjavi z
prejšnjim letom gre dejansko za hitro in sunkovito porast in sicer za kar več kot 200%. To
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leto pa naj bi socialno omrežje ob koncu leta zabeležilo kar 260 milijon dolarjev
prihodkov, kar bi pomenilo rast za približno 85% v primerjavi z prejšnjim letom. Za leto
2013 pa so analitiki in strokovnjaki predpostavljajo, da naj bi socialno omrežje doseglo
400 milijonov dolarjev prihodkov. Iz teka podatka naj bi se prihodek iz samega
oglaševanja povečal za približno 50% v primerjavi z tem letom.
Čeprav Twitter vseskozi beleži večjo prepoznavnost v svetu in vedno večjim številom
uporabnikov in s tem tudi vedno večjih prilivov iz samega oglaševanja menim, da do
takega porasta prihodkov iz oglaševanja ne bo prišlo, saj ti podatki slonijo na trenutnih
ugibanj in špekulacij. Si pa upam trditi, da se bo prihodek iz oglaševanja pri tem socialnem
omrežju povečeval, saj je le to dobro usmerjeno v samo oglaševanje ter daje velik
poudarek na nenehnem raziskovanju in delovanju le tega. Ta porast bo sicer manjša od
bistvene, ki je prikazana, čeprav je oglaševalski model, ki ga socialno omrežje uporablja
ključno pri njenem poslovanju oziroma prejemanju prihodkov. Po drugi pa danes svet
pretresajo vedno nove novosti in tudi nove socialna omrežja, ki se naglo vzpenjajo
(Pinterest). Takšne stvari lahko enostavno vplivajo tudi na samo poslovanje socialnih
omrežij in tudi Twitterja. Z drugimi besedami lahko kaj hitro posežejo v samo oglaševanje
teh socialnih omrežij in tudi v prihodke, ki so povezani z le tem. Konec koncev pa bomo za
bolj nazorno in pristno sliko morali samo počakati kako se bo dejansko odvijala prihodnost
socialnih omrežij in prihodnost Twitterja.
Graf 9: Prihodki oglaševanja Twitterja
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Vir: Prirejeno po DazeInfo 2011.
4.3.

Medsebojne primerjave socialnih omrežij

Podatke oziroma informacije, ki jih bomo navedli in prikazali z grafi v tem poglavju, se
nanašajo na medsebojno primerjavo nekaterih socialnih omrežij. S temi podatki si bomo
lažje pomagali pri naši analizi socialnih omrežij ter tudi lažje dosegli naše cilje in hipoteze.
Podatki, ki so navedeni so bili izvzeti oziroma najdeni na spletu.
Z spodnjo sliko prikazujemo koliko uporabnikov je danes že aktivnih oziroma ima svoje
profila na različnih socialnih omrežjih. Izbranih je bilo 5 socialnih omrežij, ki so danes po
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svetu že zalo znana oziroma postajajo čedalje bolj prepoznavna. Ta socialna omrežja so
naslednja in sicer Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ in Pinterest.
Za večino od teh vas je mnogo že slišalo in ste mogoče tudi že uporabnik tega socialnega
omrežja. Edino socialno omrežje, ki ga mogoče še ne poznate tako kot bi ga lahko je
Pinterest. Gre dejansko še za sveže socialno omrežje, ki je v svetu vedno bolj prepoznavna,
nekateri strokovnjaki pa celo napovedujejo njeno rast celo do teme, da se lahko meri celo z
trenutno vodilnim Facebookom. Ali se bodo te špekulacije res uresničile bo pokazal samo
čas. Kljub hitri rasti le tega socialnega omrežja, ki ima trenutno zabeleženih samo 12
milijonov uporabnikov (hitro narašča), je trenutno na vodilnem mestu še kar Facebook, ki
ima trenutno že več kot 900 milijonov uporabnikov. Na drugem mestu z skoraj polovico
manj uporabnikov mu sledi Twitter z 555 milijoni. Na tretje mesto se je povzpel Google +,
ki je LinkedIn prehitel za kar 20 milijoni uporabnikov. Čeprav imata LinkedIn in Google+
veliko manj uporabnikov, oziroma celo oba skupaj ne presežeta Twitterja, sta v svetu še
zelo dejavna in tudi popularna. Njuna popularnost se bo še naprej povečevala, čeprav
počasneje v primerjavi z Pinterestom. Pinterest ima tako zelo dobre možnosti, da kmalu
prehiti LinkedIn in Google+, saj mu z hitro popularnostjo uspeva pridobivati uporabnike
hitreje kakor ti dve socialni omrežji. Čez par let lahko tako pričakujemo, da se bo mogoče
povzpel celo na drugo mesto. Kljub temu, da mu veliko strokovnjakov pripisuje velike
potenciale za prihodnost, bo moralo po mojem mnenju še malo počakati, da bo dejansko
lahko prevzel vodilno mesto najbolj popularnega socialnega omrežja.
Slika 14: Število uporabnikov petih socialnih omrežjih

Vir: Larson 2012.
Izmed vseh socialnih omrežij se danes na samem vrhu znajdejo tri, ki so na področju
spletnega marketinga tudi najbolj uporabljena. Te tri socialna omrežja so Facebook,
Twitter in LinkedIn, kar nas niti ne preseneča, saj so dejansko tudi na splošno najbolj
popularna socialna omrežja na svetu. Kot prvo socialno omrežje, ki je za spletni marketing
najbolj popularna je Facebook, in to z kar 92%. Temu sledita še Twitter z 84% in LinkedIn
z 71%. Iz podatkov lahko ugotovimo, da velikih odstopanj pravzaprav ni, saj vsa tri
socialna omrežja delujejo zelo intenzivno in tudi uspešno na samem marketinškem
področju.
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Graf 10: Najbolj popularna/uporabljena socialna omrežja za spletni marketing
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Vir: Prirejeno po Donlon 2012.
Katera socialna omrežja so danes pomembna oziroma se v svetu poslovanja tudi najbolj
uporabljajo si lahko pomagamo z določenimi podatki, ki smo jih pridobili preko spleta. Ti
podatki, ki jih prikazujemo z naslednjim grafom se nanašajo za leto 2011, in sicer na
področju ZDA, kjer so ta socialna omrežja (prikazana na grafu) tudi najbolj razširjena. In
sicer gre za prikaz najbolj pogostih socialnih omrežij, katere so podjetja uporabljala za
poslovanje v letu 2011. In sicer je na prvem mestu z kar več kot 60% najbolj popularno
socialno omrežje med podjetji Facebook. Njegova uporabnost med podjetji je tako velika
oziroma pomembna, da ima tako prednost pred ostalimi socialnimi omrežji za kar 20%.
Facebooku sledita še Blogs in Twitter z 44%, čeprav je slednji v zaostanku le za
minimalno vrednost v primerjavi z Blogs. Čaprav nista tako razširjena med podjetji kakor
Facebook imata vseeno pomembno vlogo v poslovnem okolju podjetij. Temu pa sledita še
YouTube in LinkedIn oba z 36%.
Graf 11: Uporaba socialnih omrežij med podjetji (v ZDA) za leto 2011
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Čeprav smo na spletu opazili tudi podatke nekaterih ostalih socialnih omrežij, jih vseeno
ne nameravamo prikazati. Vzrok za našo odločitev je bila predvsem v njihovi pomembnost
in uporabnosti med podjetji, ki pa je bila veliko nižja od le teh naštetih socialnih omrežij,
ki smo jih pravkar našteli. Za informacijo lahko navedemo, da se je ta vrednost gibala v
povprečju 15%.
Od podatkov, katerih prikazujemo lahko tako lažje vidimo sliko same uporabnosti
socialnih omrežij v poslovnem okolju. Lažje lahko trdimo, da je nedvomno zmagovalec
Facebook, čeprav je glavni vzrok iskati predvsem tudi v sami velikosti oziroma številu
uporabnikov, ki jih ima/imajo socialna omrežja. Če pa se vprašamo katero socialno
omrežje se lahko med ostalimi štirimi zavihti še višje, je težje najti odgovor. Težje
predvsem zaradi skorajda zanemarljivih odstopanj, ki se pojavijo med le temi. Vsa ta imajo
velim potencial, da povečajo svojo prisotnost tudi v poslovnem okolju organizacij. Katerim
se bo dejansko uspelo zavihteti še višje bo pokazal čas, čeprav si lahko trdimo, da se bosta
socialno omrežje kot sta LinkedIn in Twitter najverjetneje obdržala dlje oziroma posta
povečala svoj vpliv v poslovnem okolju. Takšnega mnenja smo predvsem zaradi tega ker ti
dve socialni omrežji še vedno naglo rasteta s tem pa tudi poslovne možnosti in uporabe le
teh med ostalimi podjetji. Prav tako pa jima zaradi dobrega poslovnega modela ter njune
usmerjenosti v samo oglaševanje ponuja dobro izhodišče za morebitne nove prihodnje
poslovne možnosti.
Pri naslednjem grafu smo se namenili prikazati za katero socialno omrežje se mala podjetja
(MP) dejansko odločijo oziroma na katerih so pravzaprav prisotna oziroma tudi poslujejo.
Pri tem moramo navesti da imajo mala podjetja, ki so prisotna na Facebooku, samo
formalno stran in v nobenem primeru ne kakršnihkoli osebnih profilov. Za primerjavo smo
vzeli dve socialni omrežji in sicer Facebook in Twitter, ki sta tudi najbolj pogosti glede
same velikosti oziroma številu uporabnikov.
Graf 12: Mala podjetja (MP) in socialna omrežja (Facebook in Twitter)
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Vir: Prirejeno po Sterling 2011.
Iz podatkov lahko razberemo, da so se mala podjetja bolj odločala za Facebook oziroma so
imeli več formalnih strani na Facebooku kakor računov/profilov na Twitterju socialnem
omrežju. In sicer sam podatek nakazuje, da je kar 54% malih podjetij prisotnih na FB
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strani oziroma ima pri tem socialnem omrežju prisotno formalno stran. Samih Twitter
računov med malimi podjetji pa je veliko nižji in sicer v primerjavi z FB za kar polovico.
Tako ima samo 26% malih podjetij Twitter račune oziroma profile. Vendar pa se vsa mala
podjetja ne poslužujejo socialnim omrežjem oziroma jim ne naklonijo velike vrednosti, še
posebej pri poslovanju. Zato je skoraj 60% le teh prisotnih ali na Facebooku ali na
Twitterju. Skoraj 25% oziroma skoraj četrtina pa ima svoje podjetje prisotno na obeh
socialnih omrežij. Z drugimi besedami si pomagajo pri poslovanju ne samo z enim
socialnih omrežjem temveč z dvema. Nekatera podjetja se za to odločijo predvsem zaradi
obsega potencialnih kupcev, ki jih lahko s tem pridobijo. Večja prisotnost oziroma
delovanje na več socialnih omrežij pomeni tudi večja skupina potencialnih strank. Spet pod
drugi strani pa se določena podjetja raje usmerijo samo na določeno socialno omrežje, saj
lahko zaradi prevelikega področja delovanja kmalu ne morejo več slediti na socialnih
omrežij.
Uporaba socialnih omrežij pa skriva tudi številne nevarnosti ali pasti. Nekatere izmed teh
prikazujemo z naslednjim grafom, in sicer 6 najbolj pogostih, ki se jih uporabniki zavedajo
in tudi bojijo. Te podatke, ki smo jih pridobili na spletu smo po svoje tudi priredili, saj smo
se osredotočili na šest nevarnosti, ki predstavljajo največjo nevarnost in so tudi
najpogostejše s katerimi se uporabniki socialnih omrežij tudi vedno več srečujejo.
Uporabniki so tako na vprašanje kakšne nevarnosti pri socialnih omrežij se najbolj bojijo
oziroma katera so najbolj pogosta.
Graf 13: Nevarnosti socialnih omrežij
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Za uporabnike socialnih omrežij predstavljajo največjo nevarnost prav pomanjkanje
zasebnosti in zloraba informacij. Ti dve nevarnosti skupaj predstavljata več kot 50%, in sta
zato tudi na prvem mestu glede razširjenosti med uporabniki. Temu sledi še bojazen do
vdiranja v račune oziroma profile, ki predstavlja 15% in je tako tretja nevarnost, ki se je
uporabniki najbolj bojijo. Za vdoru v profile sledi še kraja identitete z 13%. Rezultati teh
dveh nevarnosti so skorajda isti, saj lahko enostavno sklepamo, da ob vdoru v naš račun
oziroma profil takoj pomislimo še na krajo naše identitete. Ti dve nevarnosti sta tako med
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sabo povezani, saj večino hekerjev danes pri vdoru v profile velikokrat tudi prevzame
identiteto oziroma tudi zlorabi informacije le teh profilov. Na koncu sledita še zloraba slik
in nadlegovanje, ki je na socialnih omrežij tudi pogost pojav. Sam podatek nam pove da
obe nevarnosti skupaj ne predstavljata niti 20% in tako niti nista tako zastrašujoči z strani
uporabnikov.
Čeprav so ti podatki povzeti glede na mišljenja uporabnikov, so lahko le ti v resnici veliko
bolj različni. Čeprav se tako nadlegovanje ne zdi tako pogosto s strani uporabnikov, je
danes dejansko v svetu prisotnega veliko spletnega nadlegovanja ali celo ustrahovanja. Ta
nadlegovanja oziroma ustrahovanja pa so najbolj prisotna oziroma dejavna prav na
socialnih omrežij. Veliko ljudi je tako nevednih ali pa si dejansko zastira oči pred resnico
glede nevarnosti, ki so danes na socialnih omrežij prisotna. Pravzaprav smo,ljudje, kar se
tega tiče zalo nevedni, saj ne pomislimo na morebitne nevarnosti oziroma pomislimo šele
tedaj ko dejansko pride do le teh. Mišljenje kot so »to se meni ne more zgoditi«, moramo
preprosto vzeti z določeno mero resnostjo, saj se zaradi vse večjega spletnega kriminala
lahko kaj kmalu znajdemo v vlogi žrtve.
Z naslednjim grafom prikazujemo nevarnosti s katerimi so se srečevali uporabniki
socailnih omrežij. Te podatke smo pridobili iz spleta in sicer iz raziskave, ki jih je opravilo
varnostno podjetje imenovano Barracuda Networks. In sicer so v to raziskavo bili zajeti
uporabniki socialnih omrežij iz 20 držav. Te podatke, ki smo jih torej prikazali
prikazujemo z našim grafom kjer so bili podatki malo prirejeni (zaokroženi) za boljši
nazor.
Graf 14: Srečevanje uporabnikov socialnih omrežij z nevarnostmi (v 20 državah)

vdor v prifil
profil, ki pošilja nezaželjeno pošto
škodljivi programi

13%
17%
23%
54%

lažno predstavljanje

92%

nezaželjena e-pošta
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Vir: Prirejeno po Kovacs 2011.
Iz zgornjega grafa torej razvidimo, da je najpogostejša nevarnost s katero se srečujejo
uporabniki socialnih omrežij prav nezaželjena pošta, saj z veliko prednostjo vodijo pred
vsemi ostali. Bolj natančno povedano od desetih uporabnikov socialnih omrežij se jih je
najmanj 9 že srečalo z prejetjem nezaželjene pošte. Temu sledi še lažno predstavljanje
neke tretje osebe ozirom z drugimi besedami gre za poskus kraje osebnih podatkov. Ta
odstotek je čeprav manjši od nezaželjene pošte še vedno zaskrbujajoč saj se je z krajo
oziroma poskusom kraje osebnih podatkov srečal že vsak drugi uporabnik. Temu so sledile
še ostale nevarnosti kot so prejetje škodljivih programov (virus), profilov, ki pošiljajo
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nezaželjene pošte ter vdori v profil. Čeprav teh nevarnosti nikoli ne bo zmanjkalo jih je
potrebno čim bolj omejiti oziroma preprečiti z nenehnim posodabljanjem varnostnih
mehanizmov.
Na koncu predstavljamo še kakšno porast so zabeležila podjetja pri varnostnih groženj. In
sicer smo se osredotočili na tri varnostne grožnje, ki naj bi najbolj škodila oziroma najbolj
bila prisotna na spletu oziroma socialnih omrežij.
Graf 15: Socialna omrežja in varnostne grožnje
57 %
60%
50%
40%

36%
30%

30%
20%
10%
0%

lažno predsta vljan je

škodljivi programi

ne zaželjena e-p ošta

Vir: Prirejeno po MarketingProfs 2010.
Iz grafa lahko razvidimo, da največjo grožnjo ali varnost na spletu predstavlja predvsem
nezaželjena pošta, ki jo danes kar 57% vseh podjetij zazna pri svojem delovanju na spletu
oziroma socialnih omrežij. Temu sledijo škodljivi programi z 36%, kar pomeni, da vsako
tretje podjetje naleti na škodljivi program ali celo virus pri delovanju na socialnih omrežij.
Prav tako pa je opazno tudi lažno predstavljanje , ki prav tako predstavlja 30% oziroma
ima prav tako vsako tretje podjetje interakcijo z lažnim predstavljanjem neke tretje osebe,
kjer le ta hoče priti do osebnih podatkov.
4.4.

Rezultati raziskave

Pri dokazovanju hipotez smo se tako osredotočili predvsem na pridobivanje podatkov o
socialnih omrežij preko spleta, le te pa uporabiti za medsebojne primerjave z namenom
doseči zastavljene cilje kakor tudi potrditi oziroma ovrziti naše hipoteze. Podatke smo po
svoje tudi priredili ter jih z grafi prikazali za bolj nazornejšo sliko kakor tudi za lažji
prikaz.
Pri dokazovanju hipoteze 1, ki se glasi, da je najbolj pogosto socialno omrežje, ki se
uporablja tudi za poslovne namene Facebook, smo uporabili podatke, iz katerih je bilo
dejansko razvidno, da ima to socialno omrežje danes vodilno vlogo v svetu, saj ima že
preko 900 milijonov uporabnikov po celem svetu (slika 14). Že zaradi same baze
uporabnikov jo uvršamo na sam vrh, saj mu na drugem mestu sledi Twitter, ki pa ima
skorajda polovico uporabnikov manj kakor Facebook. Vsa ostala socialna omrežja pa
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imajo bazo uporabnikov veliko manjšo kakor vodilno, zato jih tudi nismo nameravali
izpostavljati.
Prav tako smo si pomagali iskanjem najbolj priljubljenih socialnih omrežij pri spletnem
marketingu (graf 10). Izmed vseh socialnih omrežij smo tako razločili oziroma izločili tri
najbolj popularna in sicer so ta socialna omrežja bila Facebook, Twitter in tudi LinkedIn.
Čeprav lahko trdimo, da imajo vsa tri socialna omrežja veliko popularnosti pri njihovi
interakciji pri spletnem marketingu, je v vodilni vlogi najbolj popularnega socialnega
omrežja za spletni marketing še vedno Facebook.
Ker je največji delež prebivalstva uporabnikov Facebooka stacioniranih prav v matični
državi oziroma v ZDA smo se odločili, da prikažemo kako so socialna omrežja pomembna
pri podjetjih oziroma katera socialna omrežja in v kakšnem številu jih pravzaprav
uporabljajo (graf 11). Iz podatkov smo ugotovili, da je danes pri podjetjih v ZDA med
samo uporabo socialnih omrežij najbolj popularno prav tako Facebook, ki z več kot 60%
zasede prvo mesto. To pomeni, da je glavno in najbolj uporabljeno socialno omrežje med
podjetji v ZDA Facebook. Le to socialno omrežje ima pred drugimi veliko prednost in
sicer za več kot 15%. Najbližje Facebooku sta še Blogs in Twitter, ki si z 44% delita drugo
mesto.
Na koncu smo si pomagali tudi pri sami uporabi Facebooka in Twitterja med malimi
podjetji. Iskazalo se je, Facebook še vedno v vodstvu, saj ga več kot 50% malih podjetij
uporablja oziroma z njim sodeluje. Medtem ko je sama interakcija z Twitterjem za kar pol
manjša in sicer malo več kot 26%. Z analiziranjem teh podatkov, ki smo jih pridobili smo
to hipotezo potrdili, saj smo z le temi podatki dokazali oziroma je prikazano, da je trenutno
Facebook najbolj pogosto socialno omrežje, ki se uporablja tudi za poslovne namene.
Pri dokazovanju hipoteze 2, ki se glasi, da je oglaševalski model najpogostejši prihodkovni
model pri socialnih omrežij, smo si pomagali z naslednjimi podatki iz katerih smo razvidli
prihodke Facebooka. Z drugimi besedami poskušamo ugotoviti kateri prihodkovni model
se najbolj uporablja. In sicer smo z pomočjo podatkov z spleta prišli do spoznanja oziroma
rezultatov, da socialno omrežje svoj prihodek črpa iz Oglaševanja, z sodelovanjem z
Zyngo ter ostalim (graf 6). V ostale prihodke se tako na primer prišteva tudi prihodek iz
transakcijskega prihodkovnega modela, ki ga Facebook tudi uporablja (virtualna darila,
denar) Oglaševanje naj bi tako prispeval kar 50% vseh prihodkov, kar pomeni da je
oglaševalski model najbolj uporabljen prihodkovni model pri Facebooku. Čeprav se je
delež prihodkov iz oglaševanja iz leta v leto manjšal, ima danes še vedno glavno vlogo pri
poslovanju tega socialnega omrežja.
Pri Twitterju smo se prav tako usmerili v prikazovanju prihodkov iz oglaševanja, saj se jim
le ta iz leta v leto veča (Graf ). Twitter je tako svojo oglaševalsko dejavnost povečal
oziroma so se le ti prihodki iz tega modela začeli povečevati. Kar pa je še bolj pomembno
je, da se naj bi ti prihodki po mnenju strokovnjakov povečevali tudi v prihodnosti. Twitter
je na samem začetku prihodek pridobival in jih še z prodajo twettov, ki so namenjeni za
določene teme. Prav tako pa tudi z prikazovanjem tako imenovanih »promoted tweets«,
kjer oglaševalci za prikazovanje njihovih tweetov pri iskanju največjih rezultatov, plačajo
Twitterju. Danes pa vedno bolj deluje tudi na oglaševanju, saj nam že rezultati nakazujejo,
da se prihodek iz tega modela povečuje.
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Na koncu lahko torej povzamemo, da čeprav smo pri teh dveh primerih socialnih omrežij
zaznali več prihodkovnih modelov oziroma ti dve socialni omrežji pri pridobivanju
prihodkov uporablja več modelov, jima je en model skupen. Seveda govorimo o
oglaševalskem modelu, ki je prisoten pri obeh socialnih omrežij, prav tako pa ga lahko
zaznamo še pri marsikomu drugemu socialnemu omrežju (LinkedIn, MySpace). Z
analiziranjem teh podatkov smo torej lahko potrdili hipotezo 2, in sicer, da je prav
oglaševalski model najbolj pogost prihodkovni model, ki se uporablja pri socialnih
omrežij.
Za dokazovanje hipoteze 3, ki pravi, da je najbolj pogosta nevarnost/past pri socialnih
omrežij zloraba osebnih podatkov smo se usmerili prav v prikazovanje najbolj pogostih
nevarnosti pri socialnih omrežij, ter kako pogosto so podjetja zaznala te nevarnosti. Pri tem
smo si prav tako pomagali z podatki iz spleta, kjer smo ugotovili, da se ljudje pri socialnih
omrežij najbolj bojijo pomanjkanje zasebnosti ter zlorabljanje informacij (graf 13). Druge
nevarnosti se uporabniki socialnih omrežij niso tako bali oziroma jim morda niso tako
dobro poznali.
Obrnili smo se tudi v poizvedovanju katere nevarnosti/pasti so pri stiku z socialnimi
omrežji podjetja najbolj opazili oziroma so se z njimi srečevale (graf 15). Iz rezultata smo
ugotovili, da so se podjetja srečevala prav z nezaželeno e-pošto. Skoraj 60% podjetij je
tako že imelo interakcijo z nezaželeno e-pošto. Ostali podatki so nakazovali še prisotnost
škodljivih podatkov kakor tudi lažno predstavljanje tretjih oseb, ki pa v obsegu nista bili
tako pogosti.
Prav tako smo si pomagali z ugotavljanju s katerimi nevarnostmi se srečujejo uporabniki
socialnih omrežij oziroma so se z njimi že srečali (graf 14). Rezultati, ki smo jih pridobili
so bili izvzeti iz raziskave, ki je zajemal 20 držav. Rezultati so nakazovali, da se je največ
uporabnikov srečevalo prav z nezaželeno e-pošto, prav tako kot pri ugotavljanju
zaznavanju nevarnosti podjetij pri socialnih omrežij. S tem rezultatom smo prišli do
ključne ugotovitve, da je najpogostejša nevarnost, ki je danes prisotna na socialnih omrežij
prav prejemanje nezaželene pošte, saj se je z le to nevarnostjo srečalo in se še srečuje
največ uporabnikov socialnih omrežij. Zaradi te ugotovitve smo našo hipotezo ovrgli, saj
zloraba osebnih podatkov tako ni najbolj pogosta nevarnost pri socialnih omrežij ampak
prejemanje nezaželene e-pošte.
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5.

SKLEP

Namen naše magistrske naloge je bil predstaviti socialno omrežje ter njeno vlogo v
poslovnem okolju. Pri tem smo si zastavili tudi ključne cilje, ki smo jih poskušali doseči.
Same cilje pa smo razdelili na dva dela in sicer v teoretični del in empirični.
Cilji teoretičnega dela naše raziskovalne naloge so se nanašali na samo predstavitev
socialnega omrežja, njegovih poslovnih/prihodkovnih modelov, predstaviti njihovo vlogo
in pomembnost v svetu kakor tudi v poslovnem okolju, predstaviti varnostne mehanizme
socialnih omrežij ter omeniti določena podjetja, ki poslujejo z socialnimi omrežji. V
drugem delu naše raziskovalne naloge smo si zastavili dva cilja in sicer smo poskušali
ugotoviti katera dohodkovna metoda ima danes največjo vlogo pri socialnih omrežij ter
ugotoviti morebitne razlike med socialnimi omrežji v poslovnem okolju. Cilje, ki smo si
jih tako zadali smo v večini primerov dosegli, vendar pa bi lahko z bolj natančnimi podatki
lahko prišli morebiti do bolj natančnih sklepanj oziroma rezultatov.
Pri našem raziskovalnem delu pa smo izpostavili tudi tri ključne hipoteze, ki smo jih z
podatki, ki smo jih pridobili preko spleta potrdili oziroma ovrgli. Te tri hipoteze so bile
naslednje in sicer H1: najbolj pogosto socialno omrežje, ki se uporablja tudi za poslovne
namene je Facebook, H2: oglaševalski model je najbolj pogost prihodkovni model pri
socialnih omrežij in H3: najbolj pogosta nevarnost/past pri socialnih omrežjih je zloraba
osebnih podatkov.
V teoretičnem delu smo z drugim poglavjem predstavili vlogo interneta in omrežja, temu
pa sledi še predstavitev e-poslovanja. Pri samem e-poslovanju smo se osredotočili še na
same vrste le tega ter jih malo podrobneje tudi predstavili. Na kratko smo opisali tudi
interdisciplinarnost omrežja medpodjetniških odnosov. Na koncu tega poglavja smo se
osredotočili tudi na samo splet oziroma bolj natančneje web 2.0 in 3.0.. Pri tem smo se
seveda osredotočili že na sam začetek z web 1.0, se pravi kako se je to sploh začelo in
kakšne so bile značilnosti vsakega izmed teh. Prav tako omenjamo poglavitne razlike, ki so
se zgodile ob uvedbi web 2.0 ter kakšne novosti prinaša 3.0.
Tretje poglavje smo namenili samemu razvoju socialnih omrežij in sicer kdaj so se
dejansko pričela razvijati, ter kakšno vlogo imajo danes v svetu. Prav tako smo se posvetili
tudi vplivom oziroma medsebojnemu sodelovanju marketinga in socialnih omrežij. Pri tem
poglavju smo smatrali, da je tudi pomembno na kratko predstaviti socialni kapital in
socialni medij. Prav tako pa smo se osredotočili tudi samo delovanje socialnih omrežij v
poslovnem okolju oziroma kako je socialna omrežja lahko izkoristiti za poslovne namene.
Pri tem smo se oprli na poslovne in prihodkovne modele, ki jih tudi v tem poglavju
podrobneje predstavimo, ter z določenimi slikami tudi podpremo za lažje razumevanje.
Ker je socialnih omrežij danes že veliko smo se odločili, da jih nekaj, ki so za nas bila
pomembna oziroma smo smatrali, da so svetovno najbolj poznana, tudi na kratko
predstavimo. Pomembno vlogo imajo socialna omrežja tudi v kadrovski dejavnosti, zato
smo se odločili, da na kratko opišemo tudi samo uporabnost socialnih omrežij pri
zaposlovanju oziroma iskanju potencialnega kadra. Na samem koncu smo se osredotočili
tudi na same varnostne mehanizme oziroma pasti, ki jih socialna omrežja prinašajo ter
delovanje socialnih omrežij v bližajoči se prihodnosti.
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V četrtem delu pa smo se osredotočili analizo primerjave dveh primerov socialnih omrežij
in sicer Facebooka in Titterja. Prav tako smo ju lahko med seboj pri določenih podatkih
lahko za lažje rezultate med seboj tudi primerjali. Ti dve socialni omrežji smo primerjali še
z ostalimi, ki pa niso tako zelo prepoznavna oziroma nimajo tako široko bazo uporabnikov.
Prav zaradi rezultatov, ki smo jih dobili z iskanjem podatkov s spleta, smo lahko prikazali,
kako pomembni sta ti dve socialni omrežji tudi v poslovnem okolju. podatke, ki smo jih
tako pridobili smo uporabili za potrditev oziroma ovržbo hipotez, ki smo si jih zastavili na
samem pričetku naše raziskovalne naloge.
Z analiziranjem pridobljenih spletnih podatkov smo tako lahko lažje potrdili ali ovrgli naše
hipoteze. Hipotezo 1 smo tako potrdili, saj smo z podatki uspeli dokazati, da je Facebook
res najbolj popularno socialno omrežje, ki se tudi uporablja za poslovne namene. Prav tako
smo potrdili hipotezo 2, saj nam je prav tako uspelo dokazati, da je oglaševalski model,
kljub uporabi ostalih modelov, najpogosteje uporabljeni prihodkovni model pri socialnih
omrežjih. Edino hipotezo, ki jo z našimi podatki nismo potrdili je hipoteza 3, ki pravi, da je
najbolj pogosta nevarnost socialnih omrežij zloraba osebnih podatkov. To hipotezo smo
tako zavrgli, saj smo z analizo podatkov prišli do drugačnih rezultatov. Najpogostejša
nevarnost socialnih omrežij je tako predstavljala prav prejemanje nezaželene pošte.
Čeprav smo se poskušali v našem raziskovalnem delu usmeriti prav k dosegu naših ciljev
in hipotez, smo hote ali nehote navedli tudi ostale podatke. Iz teh podatkov smo lahko
razbrali tudi marsikatere druge zanimivosti in značilnosti povezanimi z socialnimi omrežji
in njihovo vlogo v poslovnem okolju. danes je delovanje socialnih omrežij v poslovnem
okolju že skoraj samoumevno, saj smo skozi nastajanja našega dela prišli do spoznanja, da
se vloga le teh socialnih omrežij v poslovnem okolju nenehno veča. Prav tako pa se
povečuje tudi število le teh v današnjem svetu. Prav tako si upamo trditi, da si bo socialno
omrežje kot je Pinterest kmalu utrl pot na sam vrh pomembnih socialnih omrežij, saj
postaja danes vedno bolj poznan po svetu. Ali se bo z prihajanjem novih socialnih omrežij
spremenila tudi vloga današnjih vodilnih socialnih omrežij pa bo pokazal čas.
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6.

POVZETEK/ABSTRACT

Povzetek
Danes so socialna omrežja prisotna že vsepovsod, saj si življenje brez njih skorajda ne
predstavljamo več. Čeprav je glaven namen socialnih omrežij sprva bil samo povezovanje
ljudi in komunikacija med temi, se je danes namen teh socialnih omrežij preusmeril tudi v
poslovno okolje. Socialna omrežja si v poslovnem vidiku lahko pomagajo na različne
načine, le te pa smo tudi opisali in na primerih tudi prikazali. Vendar pa niso vsa socialna
omrežja isto dejavna v poslovnem okolju, te spremembe smo v našem raziskovalnem delu
prav tudi prikazali. Uporaba prihodkovnih modelov se danes med socialnimi omrežji prav
tako razlikuje, zato smo jih natančneje tudi predstavili. Spletne nevarnosti prav tako
predstavljajo danes veliko grožnjo, saj jih je iz leta v letu zaznati vedno več. Socialna
omrežja pa so za te nevarnosti še bolj odprta, saj so za spletne kriminalce lahka tarča.
Nekaj najpogostejših spletnih nevarnostih smo prav tako omenili v našem raziskovalnem
delu. Spreminjanje in nastajanje novih socialnih omrežij je vedno bolj pogosto, zato v
našem raziskovalnem delu omenimo tudi kaj lahko od socialnih omrežij pričakujemo v
prihodnosti.
Ključne besede: socialno omrežje, nevarnosti socialnih omrežij, prihodkovni modeli
Abstract
Today social networks are present everywhere, mostlly because we don't imagine life
without them any more. Although main goal of social networks was only connecting
people as well as communication among these at first, their intention is today also diverted
into business environment. In business point of view social networks can help themselves
in a different manners. Those manners were also described and showed on some examples.
However not all social networks are active the same in business environment, those
changes are showed in our research work. Today use of income models differentiates as
well among social networks, therefore we also introduced them more carefully. Web
dangers are also presenting large threat today, mostlly because each year we detect them
more and more. Social networks are still more open for those threat, since they are easy
target for web criminals. Most frequent web dangers are also mentioned in our research
work. Changing and forming new social networks are also more and more often, therefore
in our researc work we also mention what can we expect from social networks in the
future.
Key words: social networks, threats of social networks, income models
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