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Če bi deset ljudi vprašali kaj je nativno oglaševanje, verjamem, da bi dobili deset različnih odgovorov. In res je. Nativno oglaševanje ni 
eno, nativnega oglaševanje je več vrst. Tudi zato je namen pričujočega vodiča pojasniti različne pojavnega oblike tovrstnega oglaševan-
ja, predvsem pa vsem členom v oglaševalskem trikotniku omogočiti boljše razumevanje oglaševanja, ki v svoji osnovi omogoča boljšo 
uporabniško izkušnjo - če pa je zastavljeno in izvedeno kakovostno, pa tudi nadpovprečno dobre rezultate. Ko govorimo o nativnem 
oglaševanju ne moremo mimo vsebinskega marketinga. Mnogi izmed vas ste verjetno že slišali za večen dvoboj med kraljem vsebino 
in kraljico distribucijo. Strinjamo se, da v večini primerov enega brez drugega ni. To opažamo tudi pri slovenskih blagovnih znamkah, 
ki so se po začetnem navdušenju nad ustvarjanjem vsebin, začele načrtno odločati tudi za različne načine distribucije. Uporabnikova 
pozornost je namreč omejena. In večja kot je ponudba vsebin, bolj zahtevna je pot do uporabniških src. Zato verjamemo, da bo t.i. 

distribucijski del nativnega oglaševanja v naslednjih letih pomemben motor celotnega spletnega oglaševanja.

Nativno oglaševanje je v svojem bistvu že več kot sto let star način komunikacije. Vendar 
pa je razvoj digitalnega okolja v kombinaciji z vsebinskim marketingom prinesel povsem 
nove oblike nativnega oglaševanja, ki znatno spreminjajo digitalne marketinške strategije.

Vodič je zamišljen evolucijsko. Verzija pred vami ni zadnja oz. dokončna, temveč bomo tekom letošnjega in v naslednjih let dodajali 
aktualne in zanimive vsebine. Naš cilj je, da na koncu tudi s pomočjo nativnega oglaševanja dvignemo kakovost slovenskega splet-

nooglaševalskega okolja.

Zanimivo in prijetno branje vam želim!

P.s. Morda ste že naleteli na slovenski prevod nativnega oglaševanja: domorodno ali celo sožitno oglaševanje. Zagovarjamo sicer 
uporabo slovenskih izrazov, vendar zaradi boljšega razumevanja in vpetosti v mednarodni prostor, v vodiču govorimo zgolj o nativni 

različici. Upam, da nam slavisti ne zamerijo:)

Barbara Bačnik Vodja nativnega oglaševanja, Get Interactive
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Kaj je nativno oglaševanje?

Če smo pred parimi leti oglaševalcem ali kolegom iz branže omeni-
li nativno oglaševanje, je bila po navadi njihova prva reakcija: “Kakšno 
oglaševanje???” Danes pa je poznavanje tovrstnega oglaševanja že pre-
cej boljše, a ima še vedno prizvok “buzzworda”.

Enostavno povedano gre za obliko oglaševanja, ki posnema formo spletne 
vsebine oziroma se dobro zlije z vsebino, katere del je. Doslej je spletno 
oglaševanje temeljilo predvsem na oglasnih formatih, ki so obkrožali samo 
vsebino, običajno spodaj, zgoraj in desno, v zadnjih letih pa so se razširili 
tudi formati, ki več ali manj prekrivajo vsebino. Vse to je privedlo do tega, 
da so uporabniki postali imuni na takšne oglase, jih enostavno vse manj 
opazijo, pa če imajo nameščene “adblockerje” ali ne. Nativni oglasi pa so 
vpeti v samo vsebino in se nahajajo v vidnem polju, predvsem pa ne motijo 
uporabniške izkušnje. Seveda je bistvo tovrstnih oglasov tudi v tem, da so 
visoko relevantni za uporabnika, da ne gre samo za tujek znotraj vsebine, 
ampak da dejansko ponujajo uporabno vsebino v obliki dodane vrednosti.

Nativni oglasi so vpeti v samo vsebino in se nahajajo 
v vidnem polju uporabnika, predvsem pa niso moteči.
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Oblika in pojavnost nativnih oglasov
In kako izgledajo nativni oglasi? Dejansko lahko zelo različno, kajti po IAB-jevi klasifikaciji poznamo šest pojavnih oblik nativnega 
oglaševanja. Mnoge izmed njih gotovo dobro poznate, denimo Googlove sponzorirane povezave in  Facebook newsfeed oglase. 
Če gledamo pa samo slovenske medije, je najbolj razširjeno nativno oglaševanje znotraj t.i. feeda in znotraj priporočljivih vsebin.

Paid search units

In-Feed Units
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Promoted Listings

Recommendation 
Widgets



07 NATIVNI VODIČ 2018 WWW.GET-INTERACTIVE.EU

Paid search units

In-Ad (IAB Standard) with 
Native Element Units

Naj številke govorijo
Nativno oglaševanje je eden od najhitreje rastočih področjih digitalnega oglaševanja, predvsem na razvitejših evropskih trgih. 
Napovedi so, da se bo njegova vrednost v naslednjih treh letih povečala za več kot 150 odstotkov, kar bo pomenilo že več kot 
polovico celotnega evropskega proračuna za digitalno oglaševanje. Glavni dejavnik hitre rasti predstavljajo mobilne platforme, 
ki so marsikje že glavni vir digitalnega dostopa.
Če gledamo nativno oglaševanje samo na spletnih medijih (brez mednarodnih platform), potem so te številke nekoliko nižje. 
Nativno oglaševanje si trenutno odreže 18% oglaševalskega kolača, odstotek pa naj bi se do leta 2020 dvignil na 32%.



08 NATIVNI VODIČ 2018 WWW.GET-INTERACTIVE.EU

Ne glede na te podatke, pa ni malo direktorjev marketinga 
in podjetij, ki imajo še vedno pomisleke glede tovrstnega 
oglaševanja. Kaj lahko nativno oglaševanje prinese naši 
znamki? in podobna vprašanja so gotovo na mestu. 

Kako pa je z učinkovitostjo 
nativnih oglasov? 

Po podatkih britanskega združenja spletnih založnikov 
skoraj dve tretjini uporabnikov dojema nativno oglaševan-
je kot zanimivo in informativno. Poleg tega so še ugotovili, 
da nativni oglasi v primerjavi s klasičnimi spletnimi oglasi 
pomenijo 34% boljšo zaznavo ključnih značilnosti določene 
znamke in vzbujajo za 32% višje zaupanje.

Vir: AOP (združenje britanskih spletnih založnikov)

NATIVE DRIVERS

INFORMATIVE

INTERESTING

USEFUL

HELPFUL

EYE-CATCHING

EASY TO UNDERSTAND

ORDINARY

TRADITIONAL ADS



Vir: Native Advertising Institute
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Native nagovarja predvsem zgodnjo fazo nakupnega procesa
Nativnega oglaševanja se znamke poslužujejo predvsem 
z namenom vplivati na uporabnike v zgodnjih fazah na-
kupnega procesa.
Po podatkih Native Advertising Instituta, kar 71% 
oglaševalcev z nativnim oglaševanjem cilja na začetne 
faze nakupnega procesa, medtem ko jih samo 32% cilja 
na odločevalsko, spodnjo fazo nakupnega procesa.

Vir: Native Advertising Institute
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Priporočila za pripravo nativnih oglasov

Integracija z vsebino Nativni oglasni formati so že v osnovi zasnovani tako, da se čimbolj zlijejo s formatom in vsebino medija, oziroma 
ne motijo uporabniške izkušnje. Ne glede na to pa je za dobre rezultate potrebno pripraviti tudi kakovostno oglasno 
besedilo. Le-to naj bo po eni strani zanimivo oziroma naj ponuja uporabno vrednost, po drugi strani pa naj odseva 
komunikacijski ton spletnega medija.

Dopolnilo vsebinskega 
marketinga

Uporabnikom ponudite kakovostno vsebino, ne samo v oglasu, temveč tudi na pristajalni strani. Najboljše rezul-
tate beležijo kampanje, kjer uporabnika vodimo na vsebinsko stran. Ta je lahko znotraj spletne strani podjetja ali 
pa znotraj spletnega medija (advertorial). Nativno oglaševanje je logičen podaljšek za vsa podjetja, ki se lotevajo 
vsebinskega marketinga.

Ne pretiravajte. Naslovi in besedila, ki zavajajo in preveč obljubljajo so na prvi pogled lahko učinkovita, vendar se pogosto lahko 
obrnejo proti vam. Razočaran uporabnik ne bo več hotel slišati za vašo znamko, zato je priporočljivo, da ste v ko-
munikaciji iskreni in avtentični.

Slike ljudi ki odražajo vašo ciljno skupino. Najbolje delujejo slike ljudi, obrazov, ki izžarevajo ali pozitivna čustva, ki jih oglaševani 
produkt prinaša, ali pa tegobe, ki jih produkt lajša. Mnogo bolje deluje recimo slika gospoda v sijoči kuhinji, kot pa 
samo univerzalna slika čistila.

Transparentnost Za to poskrbimo že mi, ki nativne oglase  avtomatsko opremimo z oznako “Sponzorirano,” s čimer damo jasno ve-
deti uporabniku, da gre za plačano objavo.

Na podlagi dosedanjih izkušenj in rezultatov več tisoč akcij nativnega oglaševanja v Get Interactive navajamo posamezna priporočila in 
smernice, ki vam bodo lahko v pomoč pri umestitvi in pripravi tovrstnega oglaševanja. 
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Logotipi in omembe
blagovne znamke

so lahko dobrodošli, vendar upoštevajte v kakšni nakupni fazi nagovarjate uporabnika. Vsekakor se 
priporoča, da jih uporabite v zadnji, nakupni fazi prodajnega lijaka.

Izkoristite video Če imate zanimiv, sploh pa zabaven video, ki pomeni kakovostno vsebino za uporabnika, potem ne 
odlašajte. Glede na vse krajšo pozornost uporabnika, lahko najboljše rezultate pričakujete z videom 
dolžine okrog 15 sekund. V primeru daljšega videa pa predlagamo, da je ključni del informacije podan 
v prvih parih sekundah. Glede na to, da je večina video objav v feedu predvajanih v načinu brez zvoka, 
predlagamo, da se dodajo podnapisi.

Prilagodite se mobilcem Vsaka uspešna kampanja ima tudi kakovosten mobilni del. Zato se prepričajte, da bo uporabniška
izkušnja prilagojena tudi manjšim zaslonom.

Poudarite vrednost
svojega izdelka

Tako boste vsem, ki zgolj preberejo oglas, sporočili, kaj ponujate, vsem ki pa bodo nanj kliknili, pa boste 
podali še dodatne informacije. Vendar pozor, ne pretiravajte in ne obljubljajte tistega, česar ne morete 
zagotoviti.

Preizkusite več kreativ Dostikrat se nam zdi katero od besedil ali slik najboljše, pa se potem izkaže, da smo se se motili. Zato 
pripravite več kreativ, naj vsaka po svoje predstavi vaše prednosti. Po nekaj dneh pa vam bodo rezul-
tati povedali, katere delujejo najboljše, in izklopite vse preostale.

V iskanju učinkovitih  oglasnih formatov in principov ciljanja spletnih uporabnikov smo se odločili preizkusiti tudi nativno oglaševanje pri Get Interactive 
in našli formate in umestitev oglasov, ki za naš tip vsebine zelo dobro deluje. Pri spletnem oglaševanju smo namreč  zelo konverzijsko naravnani, zato se 
razveselimo vsakega novo odkritega kanala za komunikacijo, ki dejansko učinkuje.  Native in video  oglaševanje tako redno vključujemo v naše mesečne 
aktivnosti. Ekipa Get Interactive je vešča tudi v svetovanju glede oblikovanja samih oglasov, kar vsekakor pripomore k boljšim končnim učinkom.

“

”
Klemen Geršak, Lesnina XXXL- Vodja Online Marketinga
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7 ključnih dejavnikov nativnega oglaševanja
Tim Cain, priznani britanski strokovnjak za nativno oglaševanje, direk-
tor družbe Digital First Media predlaga 7 ključnih vidikov nativnega 
oglaševanja, ki jih moramo imeti pred očmi, ko se lotevamo nativnih 
kampanj.

Odlična vsebina, ki izhaja iz potreb uporabnika in ne blagovne znamke

Avtentičnost

Oblika - slika in naslov ter ustrezne prilagoditve posamičnemu mediju

Transparentnost - pravilno označevanje sponzoriranih vsebin

Ciljanje točno določenih ciljnih skupin

V partnerstvu s tehnologijo

Merjenje in odgovornost

Tim Cain, priznani britanski strokovnjak za nativno Zlato pravilo pa se 
glasi, da komuniciramo kakovostno vsebino, koristne informacije za up-
orabnika, dodano vrednost, ne pa lastnosti blagovne znamke direktno. 
Ravno z nativnim oglaševanjem imamo možnost odličnega in učinko-
vitega pripovedovanja zgodb.7 ključnih vidikov nativnega oglaševanja, 
ki jih moramo imeti pred očmi, ko se lotevamo nativnih kampanj.
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V Qlandii smo aprila  2016 s prenovo spletne strani po več letih naredili prvi pravi korak k napredni prisotnosti in izpostavitvi v digitalnem prostoru. 
V strategijo spletnega nagovora naših ciljnih obiskovalcev  smo tako vključili tudi prednosti nativnega oglaševanja, s katerim so se nam odprle nove 
priložnosti interakcije s spletnimi obiskovalci,  boljše targetiranje in ciljno spletno oglaševanje. Tudi v bodoče se bomo trudili vlagati v nativno oglaševanje 
(Google sponzorirane povezave, Facebook newsfeed oglasi, sponzorirani članki, ...) , saj Qlandia producira veliko zanimivih, uporabnih, zabavnih vsebin, 
v vse to pa se nativno oglaševanje zelo prikladno zlije, ob upoštevanju dejstva, da je za uporabnike nativna vsebina relevantna in uporabna. Vse to se 
zavedajo tudi trgovine naših centrov (najemniki Qlandia), s katerimi skupaj ustvarjamo vsebine, »rastemo digitalno« in oskrbujemo končnega kupca z 

informacijami, ki si jih v danem trenutku želijo oz. so  jim zanimivi in pomembni.

“

”
Mojca Pavlišič, Qlandia - marketing in tržne komunikacije

Glede na številke nedvomno. Po podatkih Native 
Advertising Instituta je lani nativno oglaševanje ev-
ropskim založnikom prineslo 18% oglaševalskega 
prihodka, le-ta pa naj bi se do leta 2020 dvignil na 
32%.

Še nekaj zanimivih faktov:

- lani je nativno oglaševanje ponujalo 51% založnikov 
kar je rahlo več kot leto prej

- za 50% založnikov je bilo lani nativno 
oglaševanje zelo pomembno, leto prej 35%
  
- 27% medijskih podjetij ima notranjo ekipo za 
nativno oglaševanje

- 66% založnikov prodaja nativno oglaševanje 
po višji ceni kot standardno oglaševanje. To naj 
bi bilo povsem upravičeno saj so CTR stopnje 
nativnega oglaševanja vsaj štirikrat višje od 
standardnega.

Ali je nativno oglaševanje pomembno za založnike?
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Črnobeli začetki nativnega oglaševanja

Nativno oglaševanje še zdaleč ni nova strategija oziroma način za učinkovit doseg komu-
nikacijskih ciljev, osnovni koncept je star namreč prek 100 let. Dejstvo pa je, da so se v 
dobi digitalnih transformacij tako oglaševanje kot potrošniki precej preoblikovali in tako 
se je razvilo plodno okolje za vzpon nativnih oglasov. Ravno zaradi teh dejstev se nativno 

oglaševanje v splošnem danes nanaša najbolj na spletne pojavne oblike. 
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Prvi nativni oglas (1895)

John Deere je leta 1895 izdal prvo številko re-
vije The Furrow, ki je vključevala izobraževalne 
članke o kmetijstvu in kmetijske nasvete za 
vzdrževanje in rast kmetij. S tega vidika večina 
marketinških avtorjev navaja primer te revije 
za začetek vsebinskega marketinga. 
Po drugi strani pa je John Deere v revijo premišl-
jeno vključil tudi oglase kmetijskih strojev in jih 
tako vsebinsko kot delno oblikovno zlil z revi-
jo. V tem primeru pa istočasno govorimo tudi 
o prvem nativnem oglasu. Revija obstaja še 
danes, dodali pa so ji digitalno različico, ki je 
dostopna na naslovu www.johndeerefurrow.
com.

Prvi nativni oglas (The Furrow)

Advertorial in nativni oglas (1915)

V soboto, 2. januarja 1915, je bil v reviji The 
Saturday Evening Post objavljen advertorial z 
naslovom »The Penalty of Leadership«, ki je 
brez eksplicitne navedbe blagovne znamke v 
tekstu bralcem razlagal, zakaj se zavida tistim 
podjetjem, ki spoštujejo standarde odličnosti. 
Bolj kot o advertorialu tukaj govorimo o nativ-
nem oglasu, saj je ključna razlika med njima v 
izkušnji potrošnika. Pri nativnem oglasu gre 
predvsem za pridobivanje znanja in razume-
vanja in nima neposredno izpostavljenega cilja 
nakupa.

Soap opere (1933)

S pojavom novih medijev (radio in TV) so se 
pojavile tudi nove oblike nativnih oglasov. V 
20-letih prejšnjega stoletja so radijske postaje 
potrebovale denar oglaševalcev, da bi dvignile 
dobiček in poslušanost. Glede na ciljno skupi-
no poslušalcev (gospodinje) so začeli ustvar-
jati programsko vsebino pisano njim na kožo, 
hkrati pa so uspeli za sodelovanje prepričati 
tudi oglaševalce. Prvi med zainteresiranimi 
oglaševalci je bil Procter&Gamble, ki je začel 
leta 1933 sponzorirati dnevno radijsko dramo 
»Ma Perkins« in to izrabil za promocijo pralne-
ga praška Oxydol. Tovrstni način vključevanja 
oglaševalcev v radijske, kasneje pa tudi tele-
vizijske vsebine, je začel silovito naraščati.

Cadillacov oglas (The Saturday Evening Post)

Virginia Payne kot Ma Perkins (vir: Wikipedia)
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TV infomercial (1982)

Infomercial oblike komuniciranja sodijo pod 
nativne oglase, saj so po formatu velikokrat 
zelo podobni televizijskim programom (npr. 
pogovorne oddaje). Tovrstna oblika oglasov je 
bila ustvarjena 1982, ko se je Frank Cannel-
la iz oglaševalske agencije v Chicagu (danes 
poslovnež, znan tudi kot oče infomerciala) 
dogovoril s TV postajo o 30-minutni oddaji, ki 
je prikazovala izdelek za spodbujanje rasti las 
New Generation. Zaradi izrednega uspeha so 
podjetja hitro začela kupovati tovrstno dolžino 
in format oglasnega prostora.

Prvi nativni oglas (The Furrow)

Termin nativno oglaševanje (2011)

Uradno je bil termin nativno oglaševanje prvič predstavljen 29. septembra 2011 na 
konferenci »OMMA Global Conference«. Predavatelj Fred Wilson je uporabil izraz 
nativna monetizacija, s katerim je želel razložiti model monetizacije, v katerem so 
oglasi konsistentni z okoljem, kjer se pojavljajo. V tistem času so Sponsored Stories 
na Facebooku, Promoted Tweets na Twitterju in AdWords oglasi namreč že doka-
zovali, da lahko prinaša vizualno integrirana in nevsiljiva vsebina blagovnih znamk 
velike zaslužke.

Search oglasi na spletu (2001)

S pojavom spleta in iskalnikov se je začenjal razvijati 
tudi oglaševalski imperij spletnih nativnih oglasov. 

Search Ad (Google)
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Začetek postavljanja pravil nativnega oglaševanja (2012)

Ameriški medije The Atlantic je objavil sponzorirano vsebino o scien-
tologiji in jo zaradi kritik ustreznosti prikaza kmalu tudi umaknil s svoje 
spletne strani. Po tem so se začele znotraj oglaševalske industrije di-
skusije o standardih in pravilih nativnega oglaševanja in tako je IAB že 
naslednjega leta izdal belo knjigo o nativnem oglaševanju, ki vpeljuje 
konsenz o definicijah in strukturi nativnih oglasov. 

Nativna vsebina o scientologiji (The Atlantic)

Prevlada sponzorirane vsebine (2013)

Novi digitalni mediji, kot sta Mashable in BuzzFeed, so začeli prikazno oglaševanje 
nadomeščati z nativnim oglaševanjem. Promocija bonbonov Tic Tac znotraj članka 
na BuzzFeedu je tipičen primer tovrstne strategije. Temu pristopu so se pridružili tudi 
tradicionalni mediji, kot so The New York Times, The Wall Street Journal in Forbes, 
in začeli pripravljati sponzorirane vsebine znotraj svojih uredniških vsebin, znotraj 
družbenih omrežij, video vsebin in podobno.

The Native Advertising Playbook (IAB) Nativno oglaševanje za Tic Tac (BuzzFeed)

Prihodnost nativnega oglaševanja bo nedvomno razburljiva, 
se zlivala in prekrivala z drugimi oblikami, predvsem pa je 
bistveno, da bomo znotraj tega termina še naprej razumeli 
vse prihodnje oglaševalske oblike, ki se na tak ali drugačen 
način zlivajo z okolico.

Kaj sledi v prihodnje?

Urša Mivšek Sitar, April 8
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Ali lahko nativni oglasi uničijo benerje? 

Nativno oglaševanje VS display
Oglaševalci si vedno želijo bum efekta in čudežnih rešitev, ki bi njihovo 
blagovno znamko ponesli v višave. Logično. So v službi dobička, prodaje 
in dviga prepoznavnosti, čeprav se ravno slednjega lahko premalo zave-
dajo in posledično napačno lotevajo. 

Prikazno oglaševanje je najstarejša oblika spletnega oglaševanja in v 
mnogih primerih še vedno predstavlja večinski del prihodkov založnikov. 
Pojavlja se predvsem v obliki benerjev (pasic), videov, obogatenih benerjev 
itd. Prikazno oglaševanje temelji na slikah, avdio in video materialu kot ga 
večinoma poznamo iz ostalih medijev. Na spletu je predvsem pozicionira-
no tako, da objema vsebino, pojavlja se nad, ob ali pod uredniškimi vse-
binami. In ravno v tem je ena njegovih pomanjkljivost, saj so uporabniki 
klasične oglase začeli ignorirati (pasična slepota), floaterje in ostale na-
dležne oglase pa blokirati oziroma jih dojemati kot nezaželene. 

Nativno oglaševanje uporabljamo občasno in ob posvetu z našo digitalno in medijsko agencijo OMD. Uporabljamo 
ga z dvema namenoma: 1. kadar želimo veliko dosega z t.i. “image” kampanjami ter 2. ko želimo imeti oglase na 

zelo ozko izbrani ciljni skupini ali le te tudi geografsko omejiti na izbranih spletnih medijih.“
”

Karmen Mlinar, Lidl Slovenija - vodja digitalnih projektov
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Kaj ogroža prikazno oglaševanje?
Blokiranje oglasov s t.i. adbloackerji smo že omenili. V Evropi naj bi 
tovrstno programsko opremo uporabljala že dobra petina spletnih 
uporabnikov kar seveda ni več zanemarljivo. 
Nekaj reda na tem področju naj bi naredil Google, katerega brskalnik 
Chrome je s 15. februarjem 2018 pričel blokirati vse moteče oglasne 
formate, ki niso v skladu s Koalicijo za boljše oglase. 
Po drugi strani se benerji že dlje časa soočajo z upadom CTRjev. Če 
na oglas klikne eden od tisočih uporabnikov, ki jih bener doseže, je 
to že kar uspeh. Po drugi strani pa podatki tudi pravijo, da na oglase 
klika samo manjši del spletnih uporabnikov.  Upad klikov je povezan 
tudi s težavo vidljivosti. Kot so nedavno pokazale raziskave, je več 
kot polovica benerjev danes nevidna oz. se ne prikaže v vidnem polju 
brskalnika.

Nativna vsebina o scientologiji (The Atlantic)

Odgovor se skriva v nativnem oglaševanju, ki v teh razmerah odgo-
varja na potrebe uporabnikov in oglaševalcem ponuja drugačno ob-
liko promocije. Prednosti nativnega oglaševanja:

• Oglasi v obliki nativne vsebine so 53% bolj vidni od benerjev.
• Nativni oglasi, ki vključujejo obogatene vsebine (avdio ali video 

elemente), dvignejo konverzijsko stopnjo tudi do 60%.
• Nativno oglaševanje lahko blagovni znaki dvigne prepoznavnost  

do 82%.
• Nakupni interes je za 53% višji, kadar uporabnik klikne na nativni 

oglas, v primerjavi s klikom na tradicionalni bener.

Kaj nam preostane? 

• Gre za pull marketinško strategijo , saj se uporabnik sam izmed 
nabora vsebin odloči prebrati več na temo oglasa.

• Zagotavlja boljšo vidljivost na mobilnih napravah (in-feed ali 
priporočene vsebine), ki bodo kmalu prehitele namizne (mobile 
first).

• Hkrati omogoča tudi boljšo uporabniško izkušnjo, saj ne gre za 
vsiljive ali prekinitvene, prekrivne oglase. 

Nativni oglasi prinašajo višjo nakupno namero.
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Zaključne ugotovitve
Čeprav se oglaševalci pogosto še vedno odločajo za klasično prikazno oglaševanje, se ti oglasi redko izkažejo za učinkovite ali rezultatsko 
uspešne. Rešitev je v prehodu na učinkovitejše digitalne formate, ki:

• jih ad-blockerji ne dosežejo,
• so nevsiljivi in ne kvarijo uporabniške izkušnje,
• se pojavijo znotraj pravega konteksta, vsebine,
• imajo boljšo vidljivost kot klasični oglasi. 

Skratka, nujno je potrebno pričeti z nativnim oglaševanjem. A se ga je treba tudi pravilno lotiti in ne pričakovati čudežnih rezultatov kar 
čez noč. Gre za dolgoročno strateško odločitev, ki temelji na dobrih vsebinah in še boljšem načrtu.

Barbara Bačnik

Vrhunski mediji, ki znajo proizvajati vrhunske vsebine, lahko oglaševalcem poleg klasičnega oglaševanja ponudijo storitev, ki tega odlično dopolnjuje: vse-
binsko nativno oglaševanje. Pri Adria Media Ljubljana po eni strani na svojih platformah poleg prostora, namenjenega klasičnemu oglaševanju, nudimo 
tudi prostor za umestitev že pripravljenih zgodb oglaševalca, hkrati pa lahko oglaševalcem ponudimo tudi storitev pripravljanja native vsebin, ki vključu-
jejo tudi produkte oglaševalca. Takšna vrsta kombiniranja oglaševanja ima praviloma najboljši odziv, saj skozi vsebino, ki dejansko zanima uporabnike 

(interese uporabnikov pa mediji spremljamo vsak dan), le-tem približamo tudi produkt.
V letu 2017 smo na spletnih platformah Adria Medie zabeležli že več kot 50% prihodkov iz oglaševalskih akcij, ki so vključevale tudi aktivnosti native 
oglaševanja. To kaže na to, da klasično oglaševanje in klasičen PR nista več dovolj za večino klientov. Želimo pa poudariti, da niso vsi produkti naročnikov 
primerni za tovrstno obliko oglaševanja. Zato se je načrtovanja in izvedbe projektov z elementi native oglaševanja treba lotevati odgovorno, saj bi v 

nasprotnem primeru lahko razvrednotili učinek tovrstnega oglaševanja.

“

”
 Alenka Vodenik, Adria Media Ljubljana
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Programatični zakup nativnega oglaševanja 
Še par let nazaj dva buzzworda, danes obvezen del vsake resne spletne 
kampanje. Dejansko sta nativno oglaševanje in programatičen zakup 
postala nerazdružljiv par. Nativno oglaševanje brez programatičnega 
načina zakupa praktično ne obstaja.

Na eni strani dobra uporabniška izkušnja, kontekstualna relevantnost in vpletenost v vsebino, na drugi strani pa enostavnost in hitrost 
zakupa ter podatki, ki omogočajo večjo učinkovitost oglaševanja. Po programatični revoluciji, ki je na začetku zajela predvsem prikazno 
(display) oglaševanje, smo bili v zadnjih letih priča tudi preporodu nativnega oglaševanja. Slednje je danes zelo močno vpeto v celoten 
programatični ekosistem. Vse pomembnejše DSP (demand side platform) platforme omogočajo zakup številnih ponudnikov nativnega 
oglaševanja (Outbrain, Taboola, Adyoulike), niso pa redki tudi specializirani DSP-ji, ki omogočajo zakup samo nativnega oglaševanja. Ena 
teh je denimo Zemanta, ki omogoča dostop do več deset nativnih platform. Prednost specializiranih DSPjev je v tehnologiji, ki je bolj 
prilagojena nativnim oblikam, nekatere omogočajo tudi t.i. engagement-base bidding, slabost pa v tem, da so omejene samo na nativni 
kanal, kar je v primeru multIchannel oglaševanja lahko ovira.

Več kot 50% svetovnega nativnega oglaševanja je danes programatično, s čimer lahko bolj učinkovito dosežemo ciljne skupine, vnovič cil-
jamo potencialne kupce in najdemo načine, da jih usmerimo v naš nakupni tunel. 
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Oglaševalci imajo možnost izbire (pre)mnogih programatičnih rešitev in tehnoloških ponudnikov nativnega oglaševanja.
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Konverzijske in engagement metrike
Programatičen zakup pa pomeni tudi variabilne cene. Kot pri prikaznem oglaševanju, se oglaševalec tudi pri nativnem oglaševanju poteguje za 
cene, ki jih sam določi. Sistem potem na podlagi ponudbe in povpraševanja ter mnogih ostalih dejavnikov ustrezno porazdeli oglasne prikaze 
glede na razpoložljive kapacitete.  Programatičen zakup pa ne vpliva samo na cenovne modele, vpeljal je tudi številne konverzijske metrike. 
Oglaševalce ne zanimajo samo prikazi oglasov, branja, temveč predvsem, kako je posamezen del vsebine konvertiral. Ključni so podatki: tako 
o uporabnikih in njihovih navadah kot tudi kakšen “engagement” imajo tako z vsebino kot posameznim medijem. Programatičen zakup je še 
posebej privlačna možnost na tujih in predvsem večjih trgih. Oglaševalec ima tako dostop do številnih zanimivih medijev, po drugi strani pa 
lahko praktično v realnem času optimizira oglaševanje glede na dosežene rezultate. 

Naslednji mejnik programatičnega zakupa bo personalizacija nativnega oglaševanja. Uporabniku 
se bodo v prihodnje oglasi prikazovali tudi glede na njegove navade, čas dneva, lokacijo, vreme itd.

Poleg mnogih pozitivnih plati, ki jih tovrsten zakup prinaša nativnemu oglaševanju, je treba opozoriti tudi na kakšno manj svetlo. Enostavnost 
zakupa in učinkovitost nativnega formata sta privabila številne dvomljive oglaševalce (ala “kako se naučiti 12 jezikov v treh tednih”, “kako 
postati mlajši za pet let” ...), še posebej ob dejstvu, da sta jim tako Facebook kot Google večinoma zaprla vrata. Tako je danes inventorij števil-
nih nativnih platform onesnažen z oglasi z lažnimi obljubami.  

Damjan Planinc
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So metrike kot so klik, CTR in doseg pravi pokazatelji uspešnosti?

Kako merimo učinkovitost nativnega oglaševanja?
Kot pri preostalem oglaševanju, gre tudi v primeru nativnega, predvsem za razumevanje 
podatkov in kaj le-ti pomenijo za dosego poslovnih in komunikacijskih ciljev.

Nativno oglaševanje je sorazmerno mlado, zato ni presenetljivo, 
da se številni oglaševalci sprašujejo o njegovi učinkovitosti: ali la-
hko z njegovo pomočjo dosežemo zastavljene cilje? Prvi korak, da 
postavimo pravilne metrike so gotovo ustrezno postavljeni cilji. 
In že tukaj se lahko zaplete: npr. marketinški oddelek pričakuje od 
nativnega oglaševanja največji možen doseg v ciljni skupini, dvig 
prepoznavnosti blagovne znamke; prodajni oddelek na drugi strani 
pričakuje kontakte, prodajo. Zato je nujen konsenz vseh deležnikov 
v podjetju glede postavljenih ciljev, predvsem pa razumevanje kako 
deluje nativno oglaševanje in v katerih fazah nakupnega procesa.
Podobno kot pri ostalem spletnem oglaševanju tudi pri nativnem, 
oglaševalci dajejo ponavadi prevelik poudarek performance metri-
kam in t.i. zadnjemu kliku (last-click) s čimer pa hote ali nehote 
zanemarijo vse ostale učinke. Ali razumemo, da bodo uporabniki 
naleteli na vaš nativni oglas v različnih fazah nakupnega procesa? 
Sodeč po dosedanjih raziskavah je namreč nativno oglaševanje v 
povprečju najbolj učinkovito v zgodnji ali srednji fazi nakupnega 
procesa, v trenutkih, ko je treba uporabnika seznaniti s ponudbo 
oziroma mu predstaviti različne prednosti. Če vzamemo v kontekst 
še dejstvo, da več kot polovico nakupnih odločitev sprejmemo pre-
denj dejansko kontaktiramo prodajalce, potem je ključno, da v tej 

fazi učinkovitost nativnega oglaševanja ocenjujejo v luči vzpostavl-
janja odnosa, ne pa še končne prodaje. Ustrezne metrike bi tako 
bile odziv na oglas, vpletenost v vsebino in širjenje le-te, dvig pre-
poznavnosti.

Nativno oglaševanje je v povprečju najbolj učinkovito v zgodnji ali 
srednji fazi nakupnega procesa.

Po svoje je povsem razumljivo, da večina oglaševalcev meri učinko-
vitost nativnega oglaševanja v smislu klikov, CTRjev, dosegov, s kat-
erimi se na enostaven meri tudi druge oblike spletnega oglaševanja. 
Opažamo pa, da vse več oglaševalcev ocenjuje uspešnost nativne-
ga oglaševanja tudi v smislu “globljih” metrik kot so vpletenost up-
orabnika (engagement), kakovost obiska, ki ga prinaša na spletno 
mesto, število pridobljenih kontaktov, število prenesenih doku-
mentov in drugo.
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Kot agencija, ki sledi trendom, smo domorodno oglaševanje zelo hitro prepoznali kot odličen format, ki prinaša dobre rezultate. Verjamemo v 
dobre spletne prakse in domorodni oglasi so se izkazali kot nevsiljivi in zato dosegajo nadpovprečne rezultate pri KPI-jih. Tudi naši naročniki 
so prepoznali priložnosti in med prvimi na trgu testirali obliko oglasov, ki ne motijo uporabniške izkušnje, ampak jo obogatijo, saj uporabniku 

v pravem trenutku servirajo pravilno informacijo ali rešitev.

“

”
Matjaž Cerar, digitalni strateg v agenciji OMG

Če je cilj nativnega oglaševanja zbiranje kontak-
tov (leadov) seveda to zahteva povsem prilago-
jeno tako strategijo kot tudi vsebino. Odvisno 
sicer od branže in izdelka – skoraj zagotovo pa bo 
potrebno v takem primeru pripraviti več različic 
nativnih oglasov in vsebin, ki bodo uporabnike 
nagovarjali v različnih fazah nakupnega procesa.

Po naših izkušnjah pa nativni oglasi lahko zelo 
dobro delujejo tudi v spodnjih fazah nakupnega 
procesa, ko je treba uporabnika le še prepričati, 
da ste vi pravi zanj. Vendar kot rečeno: da požan-
jemo uspeh v tej fazi je treba narediti temelje v 
prejšnjih dveh fazah (tukaj izražen interes lahko 
lepo polovimo z remarketingom), hkrati pa tudi 
prilagoditi vsebino in oglase.

Damjan Planinc Klik je metrika, ki se še vedno najpogosteje uporablja za oceno učinkov nativnega oglaševanja. 
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Nativno oglaševanje in vsebinski marketing
Čeprav pogosto zasledimo prekrivanje terminov nativno oglaševanje in vsebinski marketing, gre za dva ločena 
marketinška pojma. Čeprav imata precej skupnih značilnosti, pa med njima obstaja kar nekaj ključnih razlik. 

Medtem ko se nativno oglaševanje nanaša na specifičen način dis-
tribuiranja vsebine, gre pri vsebinskem marketingu za širšo prakso 
oglaševanja in celostno distribucijo vsebine, torej za posebno ob-
liko strategije marketinškega komuniciranja. Vsebinski marketing 
pomeni strateški pristop k ustvarjanju in distribuciji pomembne, 
relevatne in konsistentne vsebine, ki nagovarja jasno definirano 
ciljno skupino. Osredotoča se predvsem na lastne medije, prek kat-
erih vzpostavlja s potrošniki dolgoročne odnose, hkrati pa cilja na 
take spremembe potrošnikovega obnašanja, ki zagotavljajo proda-
jo oz. druge vrste konverzije. Vsebinski marketing deluje večino 
prek lastnih medijev (spletna stran, blog, revija, itd.), s čimer za-
gotavlja tudi višjo organsko pozicijo v iskalnikih. V idealni situaciji 
je ustvarjena vsebina tako popolna, da se širi sama od sebe pre-
ko lastnih medijev, PR-ja ali viralnosti, vendar so ti primeri izjem-
no redki. Ko organska distribucija ni dovolj (predvsem pri ozki ciljni 
skupini, specifičnemu izdelku, preveč široko zastavljeni vsebini) pa 
lahko z nativnim oglaševanjem dosežemo specifične strateške cilje. 
Nativno oglaševanje tako običajno funkcionira prek tujih medijih po 
plačljivem principu »pay to play«. Nativno oglaševanje in vsebinski 
marketing imata torej različne cilje in različne načine za dosego teh 
ciljev.

Skupno obema pojmoma pa je predvsem ciljanje specifične skupine 
potencialnih potrošnikov. Pri obeh moramo razmišljati o tem, kaj 
lahko blagovna znamka naredi za kupca in ne kaj kupec lahko naredi 
za znamko.

Sočasna ustrezna kombinacija uporabe nativnega oglaševanja in 
vsebinskega marketinga zagotavlja prednosti tako za uporabnike 
(kvalitetna in uporabna vsebina), blagovne znamke (pričakovana 
stopnje konverzije) in založnike (zadovoljiva stopnja monetizaci-
je prostora).

Živimo v času, ko je ustvarjene mnogo 
več vsebine kot jo lahko konzumiramo.
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Preko teorije vsebinskega šoka lahko prikažemo, da nativno 
oglaševanje v sinergiji z vsebinskim marketingom zagotavlja 
več kakovostnih potrošnikov. Dejstvo je namreč, da je vsebine 
vedno več – dnevno je na spletu ustvarjene 2,5 EB vsebine (kar 
je enako 90 let HD videa). 30 let nazaj je toliko znašala celotna 
svetovna kapaciteta spleta. Pred slabimi petimi leti je Mark W. 
Schaefer v svojem blogu vpeljal pojem vsebinski šok, ki opredel-
juje marketinško dobo, kjer je proizvedene vsebine več od njene 
potrošnje, saj je le-ta omejena zaradi omejiteve človeške narave. 
To pomeni, da sama produkcija vsebine ni več dovolj. Med drugim 
je za dosego ciljnih skupin danes potreben tudi inovativen način 
distribucije, v tem primeru nativno oglaševanje. O tem odnosu 
govori tudi tvit bivšega podpredsednika BuzzFeeda, Jonathana 
Perelmana:

»Content is king, but distribution is 
queen & she wears the pants.«

Urša Mivšek Sitar, April 8
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Kaj blockchain tehnologija pomeni za nativno oglaševanje?
Val, ki ga povzroča tehnologija veriženja podatkovnih blokov, počasi udarja tudi ob (nativno) 
oglaševanje. Obljube so visoke, verjetno pa bo potrebno še kar nekaj časa, da se tudi uresničijo.

Združenje IAB je v nedavno objavljenem poročilu tehnologijo 
veriženja podatkovnih blokov (blockchain) označilo kot tehnologijo, 
ki v celoti ustreza t.i. dobaviteljski verigi v ekosistemu digitalnega 
oglaševanja. Imela naj bi zelo dober potencial, da zviša učinkovi-
tost, zmanjša stroške in odpravi morebitne zlorabe. 

Nativno oglaševanje je sicer v primerjavi s splošnim digitalnim 
oglaševanjem manj okuženo z zlorabami (ad fraud), kljub temu pa 
si številni oglaševalci verjetno želijo, da tovrstne težave sploh ne bi 
bilo. Blockchain tehnologija bi lahko bila s svojo transparentnostjo 
in možnostjo enkripcije podatkov idealna rešitev.

Dodatno blockchain tehnologija rešuje problem zaupanja. Ne samo 
takrat, ko se kupec in prodajalec še ne poznata, temveč tudi v prim-
eru podatkov potrošnikov kjer pa je nujna tudi dobršna mera var-
nosti, ki jo v primeru blockchain tehnologije zagotavlja enkripcija. 
Možen primer uporabe: vaši uporabniški podatki so varno shranjeni 
na podatkovni mreži. Ko podjetje želi dostopati do njih ste o tem 
predhodno obveščeni oziroma avtorizirate uporabo, poleg tega pa 
še v obliki žetonov pridobite določeno kompenzacijo za uporabo 
teh podatkov. Na drugi strani so tudi podatki podjetij, ki z izrecnim 
privoljenjem uporabljajo vaše podatke, varno shranjeni v podat-
kovnih blokih.

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov naj bi imela zelo dobre 
možnosti, da bolj učinkovito poveže oglaševalce in založnike. V 
praksi to lahko pomeni marsikaj, med drugim tudi to, da se v prim-
eru realizacije nezadostnega števila prikazov ali klikov izvrši t.i. pa-
metna pogodba, ki ustrezno ukrepa.

Kaj od tega se bo uresničilo, bo pokazal čas. Nedvomno pa se to ne 
bo zgodilo čez noč, saj je tovrstna tehnologija še vedno dokaj mla-
da in temu primerno razvita. Kot nas zgodovina uči, se tehnološke 
rešitve večinoma “primejo” šele v drugem ali tretjem valu razvoja. 

Damjan Planinc
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V podjetju TSmedia, d. o. o., upravljamo različna spletna mesta, digitalni medij Siol.net, vstopno točko v slovenski splet najdi.si, poslovni asistent bizi.si in Telefonski 
imenik Slovenije itis.si. Iskalnik najdi.si in imenika bizi.si ter itis.si že tradicionalno temeljijo na nativnem oglaševanju (sponzorirane povezave, predstavitve podjetij, 
logotipi, sponzorji dejavnosti, druge objave …), dolgoletne bogate izkušnje z nativnim oglaševanjem pa v zadnjih letih zelo uspešno prenašamo tudi na medij Siol.
net. Na njem imamo bogato ponudbo advertorial in PR-člankov in oglasov v obliki kontekstualno izpostavljenih novic s preusmeritvami, te nadgrajujemo s pro-
dukcijo videovsebin, t. i. contentom in plasiranjem izdelkov (product placement). Nativno oglaševanje kombiniramo s ciljanim znamčenjem (brandingom) z oglas-
nimi pasicami ter podporo prek družabnih omrežij. Po naših izkušnjah najbolj učinkuje kombinacija različnih pristopov, zato smo mnenja, da je v tem prihodnost 

oglaševanja v medijih v Sloveniji.

“

”
Alen Savič, TSmedia - vodja področja skrb za uporabnike



Transparentnost šteje

Pravni izzivi nativnega oglaševanja in kaj prinaša GDPR  
Oglasna in tudi nativna komunikacija mora biti zlahka prepoznavna in tako se morajo oglasi razlikovati 
od preostale uredniške vsebine. Pa vendar vsem to še ni povsem jasno. Po podatkih Native advertising 
instituta okoli 11% založnikov še vedno ne označuje nativnega oglaševanja.

Zaupanje je eden ključnih stebrov oglaševanja na sploh. Nativnega, 
ki je mlajšega letnika, pa še toliko bolj. Zato je nedvomno pomem-
bno ustrezno označevanje oglasov, ki na jasen način informirajo 
ciljno občinstvo, da je izpostavljeno komercialni vsebini in ne tisti, 
ustvarjeni s strani uredništva medija. Ta pogoj je včasih težko spre-
jet s strani oglaševalca, čigar cilj je oglas čim bolj zliti s preostalo 
vsebino. To je pogosto kratkoročno razmišljanje. Dolgoročno se s 
transparentnostjo vzpostavi zaupanje in poveča verodostojnost 
blagovne znamke. 

Najpogosteje zaznana nepoštena praksa so neoznačeni plačani 
oglasni članki, ki s tem izkoriščajo prednost enačenja z uredniškimi 
vsebinami. Kadar je ogrožen interes bralcev vsebin s prakticiranjem 
teh nepoštenih praks, se lahko zahteva umik takšnih “advertoria-
lov”,  kot tudi umik učinkov takega oglaševanja ter naslovi posledice 
splošnih pogojev (kompenzacija).

O primernem označevanju oglaševalskih vsebin govori tudi 6. člen 
Slovenskega oglaševalskega kodeksa, na to temo pa je bilo naslovl-
jenih tudi nekaj pritožb na oglaševalsko razsodišče.

Uredništva ter mediji morajo vsebine, plačane s strani oglaševalcev, 
torej primerno označevati. Primerne oznake so na primer sponzo-
rirano, sponzorirana vsebina, oglas, sponzorirana novica, pripravl-
jeno v sodelovanju z (ime podjetja), vsebino omogoča (ime podjet-
ja), komercialno sporočilo, promocijski članek.

S tem uporabniki interneta niso zavajani, kar vodi k boljši percep-
ciji blagovne znamke ter izboljšuje učinkovitost ter končne učinke 
aktivnosti nativnega oglaševanja: višja kakovost prometa, daljši in 
bolj aktivni obiski, nižja stopnja odboja (bounce rate).
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Z namenom, da je oglasna komunikacija ustrezna tako za oglašev-
alca kot medije, je potrebno zagotoviti primerno označevanje, ki 
jasno sporoča, da objavljena vsebina vključuje oglaševanje.
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Najbolj pogosto se nativno oglaševanje označuje s “sponzorirano”.

Kakšen vpliv bo imel GDPR na 
spletno in nativno oglaševanje?
Koga se pravzaprav tiče uredba GDPR? Vsakogar, ki ima opravka s podatki. 
Če je podjetje locirano v Evropi ali pa obdeluje podatke državljanov iz EU, je 
potrebno zagotoviti, da se vse odvija v skladu z novimi pravili. V praksi GDPR 
vpliva nekoliko različno na digitalni marketing kot zgolj na oglaševanje. Veči-
na marketinških aktivnosti se dandanes nanaša na določeno vrsto “opt-in” 
pristopa (npr. elektronska pošta), digitalno oglaševanje pa se nahaja v bolj 
“sivem” območju, kjer je potreba po soglasju odvisna od tipa aktivnosti pro-
cesiranja, ki ga marketinška organizacija izvaja.

Soglasje se pogosto napačno razumeva kot obvezna (če ne 
celo edina) osnova za upravičenost zbiranja podatkov in pro-
cesiranja za oglaševanje na osnovi podatkov. Primarno se tako 
oglaševanje nanaša bolj na legitimne interese kot na soglasje 
in v večji meri se naj bi to obdržalo tudi po uveljavi GDPR.  Da 
bi oglaševalci pridobivali soglasje za kakršenkoli tip person-
alizacije oglasov ali targetiranje je izredno nepraktično, saj je 
povezano s pridobivanjem, hranjenjem in izvajanjem soglasij. 
To pomeni, da moramo oglaševalci bolje razumeti, kaj legitim-
ni interesi dovoljujejo, kdaj so vsebinsko in/ali količinsko za-
dostni ter kakšne so omejitve.



Kaj vse so osebni podatki?
Osebni podatki obsegajo ime, priimek, naslov, datum rojstva, kot tudi osebni interes, edinstveni identifikator, digitalni odtis in še več. 
GDPR med osebne podatke po novem uvršča tudi lokacijske podatke, spletne identifikatorje in genetske podatke. Ob podaji soglasja mora 
imeti posameznik možnost, da se seznani z nameni obdelave svojih podatkov, torej z informacijo o tem, za kaj vse se bodo njegovi podatki 
uporabljali.

Ciljano oglaševanje na podlagi osebnih podatkov tako ne bo najboljša možnost, ker bosta osnovni težavi oteženo pridobivanje zadostnega 
obsega soglasij ter v večini primerov težavnost zagotavljanja varnosti podatkov.
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Nasvet: ne uporabljajte osebnih podatkov za ciljano oglaševanje. Uporabljajte pa ciljano in kontekstualno segmentiranje, saj združuje 
ciljne skupine na način, ki ne izpostavlja posameznikov.

Relevantnost je določena preko:
• ustreznega časa,
• ustreznega prostora,
• ustrezne vsebine
• ali povedano enostavno: ustreznega konteksta.

Kaj storiti?
V kolikor nimate podatkov iz prve roke (t.i. first-party data) 
in za oglaševanje potrebujete distribucijo, je v izogib visokim 
kaznim ključnega pomena transparentno oglaševanje z 
zaupanja vrednimi partnerji ter mediji, ki bodo delovali v sk-
ladu z novimi pravili.

Mojca Udovč 



Kaj čaka nativno oglaševanje v prihodnje?
Kot smo dosedaj že lahko ugotovili, je prihodnost za nativno oglaševanje bolj kot ne svetla. Kljub temu to ne pomeni, da izzivov ne manjka. 
Na eni strani tehnološke inovacije, na drugi strani vse večje razumevanje tako specifik tovrstnega oglaševanja kot tudi potrošnikov. Edina 
stalnica so sprememembe in gotovo bo nativno oglaševanje čez deset let zgledalo precej drugače kot danes. Prvi slovenski vodič po na-
tivnem oglaševanju zaokrožujemo še s par mnenji tako mednarodnih kot domačih strokovnjakov in njihovimi napovedmi. 

Agencije in založniki so bili doslej glavni generator nativnega oglaševanja. Že 
letos pa lahko opazimo, da vse več znamk prevzema pobudo in to zaradi nasled-
njih razlogov:

• družbena omrežja z aktivnim izobraževanjem naročnikov kot tudi nativne 
platforme z vse širšo ponudbo t.i. self-service rešitev, omogočajo znamkam, 
da lahko samostojno in na enostaven način upravljajo nativno oglaševanje.

• Podjetja zaposlujejo vse več specialistov za vsebinski marketing, ki v svoje 
znanje vključujejo tudi znanja o distribuciji vsebin.

• V številnih primerih je za znamko smiselno, da drži vse vajeti v svojih rokah, 
upoštevajoč, da ima vse potrebne resurse. Na ta način lahko razmišlja veliko 
bolj strateško – npr. kako ustvariti občinstvo – kot pa samo izvajati posa-
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Jesper Laursen, Native Advertising Institute, ustanovitelj in direktor

*Povzeto po publikaciji Predictions for Native advertising 2018  
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Programatični zakup nativnega oglaševanja dozoreva
Nativno oglaševanje je lani postalo stalnica znotraj programatičnega ekosistema. V letošnjem letu pa 
lahko pričakujemo, da se bosta tako ponudba kot povpraševanje znotraj DSP in SSP platform močno 
povečali. Oglaševalci razumejo, da lahko kupijo nativno oglaševanje na enostaven in hiter način kot je 
to doslej veljalo za prikazno oglaševanje. Na strani založnikov lahko pričakujemo množično uporabo t.i. 
header bidding tehnologije, ki jim omogoča uporabo istih cenovnih taktik tako za prikazno kot nativno 
oglaševanje. Višje CPM cene, boljša uporabniška izkušnja, skupaj z množičnim prehodom uporabnikov 
na mobilne platforme bo imelo imelo za posledico, da se bodo mnogi založniki odločili za t.i. native-first 
pristop k monetizaciji. 

Ally Stuart, Sharethrough,-
direktor regije EMEA

Umetna inteligenca bo omogočila 
učinkovitejši doseg ciljnih skupin

Dale Lovell,
Adyoulike, soustanovitelj

Moj nasvet glede uporabe umetne inteligence za nativne oglaševalce? Kot prvo morate razmišljati o 
pravem kontekstu in vaši ciljni skupini. Mantra “razmišljaj kot založnik” je še vedno veljavna. Umetna 
inteligenca ne more odgovoriti na tovrstna vprašanja, lahko pa vam pomaga pri bolj natančnem ciljan-
ju. Npr. pri Adyoulikeu nam umetna inteligenca omogoča, da dosegamo ciljne skupine tudi na osnovi 
pozitivnega in negativnega sentiment. Kreativni del nativnega oglaševanja bo še vedno v človeški do-
meni, napredni algoritmi pa nam bodo omogočali hitrejše testiranje, bolj učinkovito ciljanje in hitrejšo 
optimizacijo oglaševanja. 
V letošnjem letu še pričakujem, da se bo trend “zlivanja” nativnega oglaševanja z uredniško vsebino 
nadaljeval – seveda ob primernem označevanju sponzoriranih vsebin. Trenutno še vedno preveč na-
tivnih oglasov izgleda kot siv okvir z majhno sliko in črnim naslovom. Nativni oglasi morajo postati 
vizulno lepši, bolj dinamični in zanimivi za bralce.
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Pozabite “breaking news”, prihaja “breaking native”
“Breaking Native” bo nedvomno eden od trendov, ki se bo krepil v 2018. Visoko kakovostna nativna 
vsebina v pravem uporabniškem kontektstu, ki bo bralcu predstavila koristno in poglobljeno infor-
macijo. Vse seveda v naprednem digitalnem okolju.  “Breaking Native” vsebina bo tudi kontekstualno 
povezana z splošnimi dogodki v nekem okolju zato bo pomembna dobršna mera kreativnosti. Pričaku-
jemo lahko, da se bodo nativne vsebine počasi premikala navzgor po strani in bodo tako “tekmovale” 
s klasično uredniško vsebino. Po eni strani bo to terjalo dovolj visoko transparentnost, po drugi strani 
pa tudi večje sodelovanje med uredniškimi in “content studio” ekipami.

Thomas Stokholm, Ekstra Bladet, kreativni direktor Story studia

Boj med kraljem vsebino in kraljico 
distribucijo je pri koncu

Damjan Planinc, Get Interactive

Nativno oglaševanje ni več neznanka slovenskim oglaševalcem. Lahko rečemo, da se je v zadnjih dveh 
letih razumevanje tovrstnega oglaševanja, znatno izboljšalo. Vedno manj je klasičnih oglaševalskih 
akcij preslikanih v nativno okolje in vedno več je komunikacije kjer je v ospredju vsebina. V prihodn-
jem letu ali dveh lahko pričakujemo, da bo ločnica med ustvarjanjem vsebine in njeno distribucijo vse 
tanjša. Sedaj namreč ustvarjanje vsebine pogosto poteka povsem ločeno od distribucije. O slednji se 
razmišlja šele, ko je vsebina že ustvarjena. Če se na oba dela glede enakovredno, lahko oglaševalci 
dobijo boljši vpogled v vedenjske vzorce kar seveda lahko smiselno vključijo v vsebinsko strategijo. Po 
drugi strani lahko pričakujemo tudi višje investicije v distribucijo, saj bo sponzorirane vsebine vse več 
in bodo načini kako doseči ciljno skupino igrali vse bolj pomembno vlogo. 




