
1

CASE STUDY
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PRODAJO ZA 1000%

IZ 70.000 EUR NA 1 MILIJON
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Skupaj z vami že od leta 2018 ustvarjamo skupne zgodbe v digitalnih in 
marketinških vodah. Našo ekipo sestavlja skupina strokovnjakov s številnimi 
sposobnostmi, znanji in izkušnjami.

Vsak izmed članov je uresničil mnogo projektov, na osnovi katerih smo 
pridobili številna znanja s področja digitalnega marketinga, programiranja, 
dizajna, spletne varnosti in še bi lahko naštevali. Ta sinergija nam omogoča, 
da ustvarjamo najproduktivnejše rešitve za naše stranke. Najbolj uživamo, ko 
lahko uresničimo vaše cilje. Vsak izmed naših rezultatov je dokončan na podlagi 
osredotočenega in produktivnega dela, vendar z individualnim pristopom do 
vsakega projekta.
 
Prav tako smo organizatorji marketinške konference Digitalni laboratorij, ki 
vsako leto gosti zanimive posameznike iz sveta digitalnega marketinga. 
 
Storitve, ki jih ponujamo: 

IT MELONA -
MARKETING MAKES MONEY

SPLETNE TRGOVINE MARKETING

GRAFIČNO OBLIKOVANJE FOTO IN VIDEO PRODUKCIJA PROGRAMSKE REŠITVE

SPLETNE STRANI

Pa vendar, poglejte si naše reference in blog objave, da boste dobili najboljšo 
predstavo o nas!

https://it-melona.si/reference/
https://it-melona.si/blog/
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Ta e-knjiga je nastala na podlagi sodelovanja s podjetjem Opsen, d. o. o., ki se 
ukvarja s prodajo sončnih elektrarn. Z vami smo želeli deliti primer dobre prakse, 
s katero smo dosegli dobičkonosne rezultate. Če boste sledili korakom, se bo 
vaše oglaševanje zagotovo izboljšalo. 
 
Želimo vas opozoriti, da gre samo za naše izkušnje. Vsaka znamka je specifična, 
zato se lahko tudi njihove marketinške strategije razlikujejo. Tako vam bo 
ta e-knjiga dala različne uporabne namige, vendar pa pravo učenje pride iz 
testiranja lastnih strategij. 

1. NAUČITE SE POVEČATI 
PRODAJO ZA 1000 %
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2.1 Podjetje Opsen, d. o. o., je mlado in nadobudno podjetje, usmerjeno in 
specializirano v energetiko, ki se je na nas obrnilo z dvema izzivoma:

	 1.	Povečati	prodajo	sončnih	elektrarn.
 Gre za sončne elektrarne, ki konstantno držijo nadpovprečno ceno, kar pa  
 pomeni, da cena ni najnižja, ni pa tudi najvišja.

	 2.	Povečati	prodajo	vlog	za	soglasja	za	izdelavo	sončne	elektrarne.
 Stranke, ki prejmejo potrjeno soglasje, se v 95 % odločijo za nakup   
 elektrarne pri podjetju Opsen d.o.o.

2.2 Kako so izgledale marketinške dejavnosti v podjetju Opsen, d. o. o., pred 
sodelovanjem z nami?

Preden je podjetje Opsen d.o.o. začelo sodelovati z nami, se je posluževalo 
prodaje bazi lastnik kontaktov in kontaktov znancev, kar je omogočilo prodajo 13 
soglasij za postavitev sončne elektrarne v vrednosti 79 EUR.

2.3 Sprejet izziv za IT Melona

Z veseljem smo izziv sprejeli, ter se lotili:

 Marketinške strategije

 Vsebine za pristajalno stran

 Postavitve pristajalne strani

 Facebook oglasov

 Google search oglasov

 Avtomatiziranih e-sporočil po oddaji povpraševanja za soglasje

 Skupaj z naročnikom smo pripravili prodajni načrt po prejetju kontakta   

 (klic+follow up)

2. IZZIV PODJETJA OPSEN D.O.O.
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3. KORAKI DO POVEČANJA PRODAJE
AKTIVNOSTI, KI SMO JIH IZPELJALI

3.1. Priprava marketinške strategije

Marketing brez strategije je mogoče primerjati z grajenjem hiše brez 
arhitekturnega načrta. Če hočemo vzpostaviti strategijo, ni dovolj, da si želimo 
za 10 % izboljšati prodajo, in sicer brez kakršnekoli podlage. To so zgolj želje, 
zaradi katerih ustvarimo nerealna pričakovanja. Strategija namreč pomeni 
pripravo taktike, ki vključuje konkretne podatke o tem, kako bomo dosegli 
10-odstotno izboljšanje prodaje. Različni ukrepi so odvisni od tega, kaj se je 
dogajalo v preteklosti, kakšna je situacija na trgu itd. Pri postavljanju strategije 
se delo največkrat ustavi že pri opredeljevanju ciljnih skupin 
ali nemerljivih ciljih. 

Več	o	postavitvi	strategije	si	lahko	preberete	na	enem	izmed	naših	blogov			 	
https://it-melona.si/kako-pripraviti-digitalno-strategijo-oglasevanja/

Naša marketinška strategija za podjetje Opsen, d. o. o., je vsebovala tudi 
spremembo cen, tako se je 1. 5. 2022 povečala cena soglasja, in sicer z 79 na 89 
EUR. K strategiji spada tudi opredelitev vseh naslednjih korakov.

https://it-melona.si/kako-pripraviti-digitalno-strategijo-oglasevanja/
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3.2. Priprava in postavitev pristajalne strani

Pristajalna stran se od navadne spletne strani razlikuje v tem, da je njen glavni 
končni cilj konverzija. V našem primeru je šlo za oddajo povpraševanja (za 
elektrarne in soglasje).

Slike: Pristajalna stran za sončno elektrarno
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Slike:	Pristajalna	stran	za	oddajo	soglasja
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3.3 Priprava Facebook oglasov

Facebook ni le vir prometa, temveč je veliko podjetjem tudi vir za pridobivanje 
leadov. Kljub zavedanju tega, da podjetje Opsen, d. o. o., še nikoli ni uporabljalo 
Facebook oglasov, smo vedeli, da bo to ključno orodje za dosego rezultate.

Postavitev	Facebook	kampanje
Še preden smo postavili oglase smo seveda dodali Facebook Event pixel na obe 
pristajalne strani.

Kljub temu da sta proračun in ciljna skupina pomembna dejavnika za uspeh 
Facebook oglasa, nikoli ne smemo pozabiti na atrakustvarjalen pristop in 
besedilo, ki bosta poskrbela za to, da se bodo uporabniki odzvali nanje. Dobro 
je, da zmeraj naredimo več različic in jih nato preizkusimo. Če želimo izvedeti, 
kateri izmed oglasov je najboljši, lahko uporabimo funkcijo A/B testiranja v 
oglasih.

Primere kreativ in besedil oglasov, ki smo jih uporabili, lahko vidite tukaj:
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3.4 Postavitev Google search oglasov

Ni boljšega načina prikazovanja svojega oglasa kot to, da ga vidi točno tisti, ki 
išče ponujeno storitev. Tako smo poleg cen, ključnih besed in "assetov" sestavili 
besedilo za oglas ali dodali razširitve itd.

3.5 Avtomatiziran flowa e-mailov po oddaji povpraševanja za soglasje

Ko potencialni kupec izkaže zanimanje za naš izdelek, moramo obvezno 
opredeliti tudi dejavnosti, ki sledijo po izkazanem zanimanju, saj lahko v 
nasprotnem primeru kupca preusmerimo h konkurenci. Tako je potencialni 
kupec sončne oddaje ali soglasja po izpolnitvi obrazca prejel 5 avtomatiziranih 
e-sporočil.

Primer iskalnega oglasa za Google

Slika: 5 avtomatiziranih e-mailov po oddaji povpraševanja za soglasje
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Sliki: 5 avtomatiziranih e-mailov po oddaji povpraševanja za soglasje
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Sliki: 5 avtomatiziranih e-mailov po oddaji povpraševanja za soglasje
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Sliki: 5 avtomatiziranih e-mailov po oddaji povpraševanja elektrarne
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Sliki: 5 avtomatiziranih e-mailov po oddaji povpraševanja elektrarne
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3.6  Skupaj z naročnikom smo pripravili prodajni načrt po prejetju kontakta

Niso pomembna samo e-sporočila, ki jih potencialni kupec prejme po oddaji 
obrazca, temveč je pomemben tudi oseben stik. Tako smo pripravili tudi načrt 
osebnih klicev, in sicer glede na kupčeve faze.

Slika: 5 avtomatiziranih e-mailov po oddaji povpraševanja elektrarne
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215
ZA ELEKTRARNO

560
ZA SOGLASJA

4.1 Splošni rezultati marketinških aktivnosti

Z uporabo zgornji strategij smo dosegli naslednje rezultate:

REZULTATI MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA PRODAJO 
SOGLASIJ ZA SONČNE ELEKTRARNE

ŠTEVILO PREJETIH POVPRAŠEVANJ

203 V SKUPNI VREDNOSTI 18.067€
ŠT. PRODANIH SOGLASIJ

1560,87€
INVESTICIJA ZA SOGLASJA

4. REZULTATI IN UGOTOVITVE
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ŠT. KLIKOV IZ FB OGLASOV
13.073

1599
GOOGLE ORGANSKI OBISK

ŠT. KLIKOV IZ GOOGLE ADS
8518

ŠT PRODANIH SOGLASIJ
203

ŠT. PREJETIH 
POVPRAŠEVANJ

560

ŠT. EDINSTVENIH OSEB NA 
PRISTAJALNI STRANI 

6887

SKUPEN OGLED 
PRISTAJALNE STRANI 

14.405

ČASOVNO OBDOBJE
1.5.2022 do 31.12.2022

DOSEG OSEB 
124.699
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REZULTATI MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI ZA PRODAJO 
SONČNIH ELEKTRARN

55 (OD TEGA 53 ZASEBNIM STRANKAM – FIZIČNIM 
OSEBAM)

ŠT. PRODANIH SONČNIH ELEKTRARN

1.255.299,66€
SKUPEN PRIHODEK PRODAJE ELEKTRARNE

ZNESEK GENERIRANEGA PRIHODKA
1.255.299,66€

SKUPEN PRORAČUN ZA 
OGLAŠEVANJE

3192,33€

ČASOVNO OBDOBJE
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
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FACEBOOK ADS
2801,28€

FACEBOOK - KLIKOV NA 
POVEZAVO

23.291

GOOGLE ADS
656€

FACEBOOK DOSEG
206.910 oseb

ŠT. ORGANSKEGA OBISKA
1252 

ŠT. EDINSTVENIH OSEB NA 
PRISTAJALNI STRANI

11.236

ŠT. PREJETIH 
POVPRAŠEVANJ

215

ŠT. GOOGLE ADS KLIKI 
13.046
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STATISTIKA FACEBOOK OGLAŠEVANJA

PORABLJEN ZNESEK
4.157,82€ 

DOSEG
233.264 ljudje

PRIKAZI
2.364.535

EDINSTVENI KLIKI 
POVEZAVE

21.704

OGLEDI PRISTAJALNE 
STRANI

16,306€ strošek na ogled

PRISTAJALNE STRANI
0,25€
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PORABLJEN ZNESEK
595,38€

KLIKI POVEZAVE 
11.415

PRIKAZI
841.434 ljudi

EDINSTVENI KLIKI 
POVEZAVE

4.425 

CTR
0,53%

POVPREČNA CENA NA 
KLIK
0,13€

STATISTIKA GOOGLE OGLAŠEVANJA
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Kreativnost, načrtovanje strategije in sledenje potencialnim kupcem so ključni 
elementi za marketinški uspeh, saj pomembno vplivajo na prodajo. Če boste 
katerega izmed njih, oziroma najbolje kar vse, učinkovito implementirali v svoje 
aktivnosti, je uspeh garantiran.

Želimo vam uspešno testiranje,
Ekipa IT Melona

POTREBUJETE POMOČ PRI POVEČANJU PRODAJE?

KONTAKTNI PODATKI
LACKOVA CESTA 78A, 2000 MARIBOR

031 453 723  (ROK)

INFO@IT-MELONA.SI

5. ZAKLJUČEK


