Poznate ključne trenutke
prazničnega marketinga in
kdo so ciljne persone?

Ob katerih ključnih momentih zaključka leta
moramo biti nujno prisotni?

Začetek “Onlinewindow shopping”
2 NOV

“Frenzied Friday”
Zadnji petek pred Božičem
20 DEC
Dan samostojnosti
in enotnosti
26 DEC

“Cyber Monday”
26 NOV

Zgodnji Zmago

Praznična Petra

23 NOV
Črni petek

6 DEC
Miklavž

Pozna Polona

Uživaški Uroš

25 DEC
Božič

31 DEC
Novo leto

Pomembne statistike

Zgodnji Zmago
1. - 30. november

Več kot

55%

uporabnikov interneta začne s svojim prazničnim nakupovanjem do
Črnega petka, 23% od njih pa jih je do takrat opravilo že več kot
polovico načrtovanih nakupov.
Vir: Emarketer (podatek velja za ZDA)

Značilno za Zgodnjega Zmaga je, da raziskuje
ponudbe, akcije in izdelke že veliko časa pred Črnim
petkom. To počne vsako leto in je zelo dosleden.
Obiskuje najljubše spletne strani in ponudnike za
všečne in ugodne ponudbe.

63%

uporabnikov, ki so bili na spletu v minulem mesecu, so iskali izdelek
na mobilni ali tablični napravi.
Vir: GWI, Q2 2017 - Q1 2018 Base: 16-64 starost internetnih uporabnikov

Ujamemo ga lahko le z jasnimi pozivi k akciji –
nakupu (Performance Marketing).
Seveda pa ne pozabimo na poprodajne aktivnosti v
decembru, ki temeljijo na vedenju Zmagovitih Zmagov
v novembru.

1/2

vseh nakupov prek spleta v obdobju “Cyber week-a” (20. – 27.
november) je opravljenih na mobilni napravi.
Vir: SalesForce

KLJUČNE SMERNICE: Tehnika, Moda, Oblačila

Zgodnji Zmago ima vse
na red za Črni petek!

S klikom na fotografijo na desni strani se vam
v brskalniku odpre interaktivni oglas.

https://demo.teads.com/?content=publishers%2Fteads-tech-english.html&vast=ht
tps%3A%2F%2Ftag.brainient.com%2Fvast%2F5647907286941696&threshold=50

https://demo.teads.com/?content=publishers%2Fteads-tech-english.html&vast=h
ttps%3A%2F%2Ftag.brainient.com%2Fvast%2F5708411870642176&threshold=50

Pomembne statistike
Podatki kažejo, da se na 3. december občutno poveča priklic oglasov na mobilnih napravah.
V Sloveniji to sovpada s praznovanjem Miklavža.

Praznična Petra

Praznična Petra je aktivna in poskrbi, da so vsa darila dostavljena pravočasno do praznikov.

30. november -10. december
Ker je Praznična Petra zamudila ugodne akcije v
novembru, v začetku decembra mrzlično išče
popolna darila za svoje najbližje.
Pametne poprodajne aktivnosti. Na podlagi že
kupljenega, ji ponudimo primerne oziroma
prilagojene izdelke.
Rada obiskuje strani in trgovce, ki jim zaupa, da pri
njih dobi ideje za nakupe.
Splošno branding osveščanje je lahko zelo
učinkovito pri nagovoru Praznični Petri.

72%

48%

24%

uporabnikov meni, da je spletno nakupovanje zelo poenostavilo
predpraznični čas iskanja primernih daril.
Vir: Epsilon (podatek velja za ZDA)

Američanov obožuje praznično nakupovanje! Verjetno je podatek za
Slovenijo dokaj podoben.
Vir: Epsilon (podatek velja za ZDA)

uporabnikov, ki so v zadnjem mesecu kupili določen izdelek, so si
ogledali tudi video te blagovne znamke na spletu.
Vir: Base: 16-64 starih internetnih uporabnikov, ki so opravili nakup prek spleta v zadnjem mesecu

KLJUČNE SMERNICE: Blago na drobno, Moda, Oblačila

Praznična Petra na misiji
za popolnim darilom!

S klikom na fotografijo na desni strani se vam
v brskalniku odpre interaktivni oglas.

https://demo.teads.com/?content=publishers%2Fteads-tech-english.html&vast=ht
tp%3A%2F%2Ftag.brainient.com%2Fvast%2F5070529470922752&threshold=50

https://demo.teads.com/?content=publishers%2Fteads-tech-english.html&vast=ht
tp%3A%2F%2Ftag.brainient.com%2Fvast%2F4828506177929216&threshold=50

Pomembne statistike

18. december se izkaže za dan, ko so mobilne naprave najbolj obremenjene z

iskanjem izdelkov, ponudb in ugodnih akcij za zadnje praznične
nakupe.

Pozna Polona
10. - 24. december
Pri Pozni Poloni gre za impulzivno nakupovanje in hitro
odločanje, saj v njenem primeru časa zmanjkuje.
Ne goji pretirane lojalnosti do strani, ponudnikov ali
trgovcev. Išče kakršen koli namig ali nasvet za dober
nakup.
Pomembni so ji roki dostave, možnosti prevzema in
plačila. Še vedno seveda želi dobiti vse nakupljeno
pravočasno do praznikov.
Prav zato bodo učinkoviti nagovori kot so: "Kupi na
spletu in prevzemi v trgovini!"

Kupci so vsako leto bolj dejavni na vikend pred Božičem:

23. december

je drugi najuspešnejši nakupovalni dan v letu 2017.
Vir: eMarketer (podatek velja za ZDA)

Zahteva se integriran pristop, ki odloča:

5 od 10-ih uporabnikov, ki kupujejo prek PC računalnika, kupuje tudi prek
mobilne naprave.

Vir: GWI, Q2 2017 – Q1 2018 Base: 16-64 starost internetnih uporabnikov

KLJUČNE SMERNICE: Blago na drobno, Moda, Tehnika

Pozna Polona kupuje vse,
kar potrebuje v zadnjem hipu!

S klikom na fotografijo na desni strani se vam
v brskalniku odpre interaktivni oglas.

https://demo.teads.com/?content=publishers%2Fteads-tech-english.html&vast=htt
ps%3A%2F%2Ftag.brainient.com%2Fvast%2F6753877076515653&threshold=50

https://demo.teads.com/?content=publishers%2Fteads-tech-english.html&vast=https%3A
%2F%2Ftag.brainient.com%2Fvast%2F5191628736167936%2Fteads%3D1&threshold=50

POZOR:
Marketinške kampanje planiraj
tudi po Božiču!
Ko se končajo prazniki, so potrošniki pripravljeni unovčiti prejete darilne kartice in bone,
predvsem pa izkoristiti popraznične popuste in akcijske cene na razprodajah. Kupci so v
letu 2017 pri vnovčenju darilnih kartic povprečno doplačali skoraj 40 €.
Sobota po Božiču je deveta najbolj prodajna, dan po Božiču pa je celo na četrtem mestu
med najbolj prodajnimi dnevi v letu. Kar 46% potrošnikov še vedno kupuje tudi po
Božiču tako v fizičnih trgovinah kot na spletu.

Vir: New York Times / Shooper Trak and Deloitte (podatki veljajo za ZDA)

Ko razmišljamo o januarskih razprodajah, ne pozabimo, da je
to ravno obdobje, ko kupci luksuznih izdelkov in oblačil
zapravijo največ.

Uživaški Uroš
26. december – 20. januar

70%

Spletnih uporabnikov bere novice prek mobilnih naprav vsak dan.
Vir: GMI (podatek velja za ZDA).

Gre za generacijo Z ali starih 40+ let z družinami.
Uroš zelo rad kmalu vnovči prejete darilne kartice med
prazniki in zbira popuste, točke, kupone, da si lahko
omogoči večji nakup za manjši strošek.

Tudi 1. januar je znan po porastu klikov na oglase preko vseh
naprav, saj ljudje ostanejo doma, da se izognejo dodatnim
stroškom odhoda po nakupih.

1. januar

Na nakupne navade Uživaškega Uroša moramo
gledati dolgoročno. S stališča remarketinga zna po
praznikih kupiti vse tisto, česar pred njimi ni kupil.

KLJUČNE SMERNICE: Luksuzni izdelki in oblačila

CTR

je običajno višji ravno v januarju, saj je prisotnih manj kampanj
(manj prikazov), s tem pa je več prostora, da opozorimo nase in da
izstopamo s svojim spročilom!

Uživaški Uroš na lovu
za luksuznimi kosi!

S klikom na fotografijo na desni strani se vam
v brskalniku odpre interaktivni oglas.

https://demo.teads.com/?content=publishers%2Fteads-tech-english.html&vast=ht
tps%3A%2F%2Ftag.brainient.com%2Fvast%2F5688029671325696&threshold=50

https://demo.teads.com/?content=publishers%2Fteads-tech-english.html&vast=http%3A
%2F%2Ftag.brainient.com%2Fvast%2F5663905808908288&threshold=50&view=mobile

Pred, med in po praznikih se
veliko dogaja. Potrošniki so
dobesedno preplavljeni z oglasi.
Uporaba Teads Studia
poveča možnosti za
klik tudi do

V decembru je povprečni
CTR nižji

0,35%
glede na letno
povprečje, ki se giblje
okrog 0,45%.

Zato bodite pozorni, da ste s svojimi
spročili jasni in uporabnikom olajšate
nakupni proces.

+10%
znotraj istega leta.

, translated in Slovene language by Get Interactive Agency in 2019.

