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Zlato pero tudi za Studio Kernel
Prej¿nji ponedeljek smo ¡e poroþali o leto¿njih nagradah zlato

pero, ki jih podeljuje Mednarodno zdru¡enje poslovnih komuni-
katorjev – IABC. Poleg Si.mobilovega projekta »¬katla za zapo-
slene« je to presti¡no mednarodno priznanje za odliþno poslovno
komuniciranje prejela tudi koprska agencija za komunikacijsko
upravljanje Studio Kernel. Vita Kernel in Jana Bla¿koviþ sta se
za zlato pero potegovali s projektom »Ekometer« v kategoriji
organizacijskega komuniciranja v lokalni skupnosti. Projekt je
vkljuþeval vrsto komunikacijskih aktivnosti, uresniþenih v enole-
tnem obdobju, ki jih je agencija zasnovala in izvajala za javno
podjetje Komunala Izola in v sodelovanju z Obþino Izola. Njihov
namen je bil doseþi veþje sodelovanje obþanov za urejenost in
turistiþno privlaþnost obþine. Uþinki aktivnosti so bili podkrepljeni
z rezultati ankete »Ekometer«, ki so jo v izolski obþini prviþ izvedli
v turistiþni sezoni leta 2000. Rezultati ankete so pokazali, da so
po obdobju enega leta turisti, tudi okoljsko zahtevni, z vi¿jimi
ocenami ocenili urejenost okolja, þistoþo mestnih ulic in okolice
mesta.

Letos se je na tekmovanje IABC prijavilo 1.347 projektov 19
kategorijah iz dvajsetih dr¡av. Nagrade bodo slavnostno podeljene
10. junija 2002 na mednarodni konferenci IABC v Chicagu. 

Safari je þisto enostaven, zadostuje,
da popraskate leva

Na popotovanje lahko odpotujete ¡e, þe kupite sreþko Safari za
10 frankov, jo podrgnete in morda osvojite popotovanje po Keniji
ali 20.000 evrov. Akcijo so zasnovali in pripravili v agenciji TBWA
Pariz, avtorja sta Pascal Etchebarne in Jean-Marie Boillot.

Bli¡a se Magdalena 2002
Magdalena 2002 bo v Narodnem domu in multimedijskem cen-

tru Kibla v Mariboru. Na þetrti mednarodni festival vizualnih
komunikacij za mlade je tako kot lani prijavljenih pribli¡no 600 del
iz desetih dr¡av: Slovenije, Hrva¿ke, Srbije in Þrne gore, Bosne in
Hercegovine, Makedonije, Avstralije, Romunije, Poljske, Rusije
in Velike Britanije.

Otvoritev festivala in razstave tekmovalnih del bo 9. maja ob 19.
uri na mariborskem ¦idovskem trgu. V naslednjih dveh festival-
skih dneh, 10. in 11. maja, se bo zvrstilo kar nekaj zanimivih preda-
vanj: Trevor Beatie, kreativni direktor v britanski agenciji TBWA,
bo predaval na temo »Dovolj pisanja oglasov«, Todd Purgason
bo predstavil flash kot kreativno orodje, Slavimir Stojanovi† bo
govoril na temo »Minus projekt – Popolnost je dolgoþasna«, Simon
Anholt bo predstavil dr¡avo kot blagovno znamko, tema ¬pele
Mlakar, ustanoviteljice in vodje institucije Concept Production,
ki veliko sodeluje tudi z arhitekturnim birojem Sadar Vuga, pa
bo »3D>2D: Avanture znotraj in zunaj arhitekture«. V okviru
pestrega veþernega dogajanja se bodo predstavile skandinavska
glasbena skupina Future Prophecies in slovenske Melodrom, Iro-
nic Tronic, Moveknowledgment in Illegal Kru. V spremljevalnem
programu leto¿nje Magdalene so razstava sodobne londonske
ilustracije in vsakodnevni popoldanski »jamming« z did¡eji v Ki-
Baru. Vse informacije so dostopne na spletni strani: www.magda-
lena.org. M. J.

7. marketin¿ka konferenca
¦e sedmo leto zapored se bodo vsi, ki jih zanima marketing

oziroma ¡ivijo od »njega«, zbrali na Slovenski marketin¿ki konfe-
renci, ki bo 28. in 29. maja v Portoro¡u v organizaciji Dru¿tva za
marketing Slovenije in poslovnega dnevnika Finance. V dveh dneh
bo mo¡no sli¿ati skoraj 50 prispevkov o strategijah, novih trendih
v prodaji, blagovnih znamkah v luþi zdru¡evanja podjetij, novostih
na podroþju tr¡nih raziskav, uveljavljanju marketin¿ke filozofije
in naravnanosti k potro¿niku v podjetjih, marketin¿kih prijemih
na tujih trgih, lastnostih marketin¿kih brifov slovenskih podjetij,
marketingu in ogla¿evanju na internetu idr. do tem s podroþja
odnosov z javnostmi. Posebej zanimiva bo okrogla miza o odnosih
med naroþniki in agencijami v Sloveniji. Poleg vsebinsko bogatega
programa bo letos tretjiþ podeljena nagrada za najbolj¿e magistr-
sko in diplomsko delo Marketin¿ki up 2002. Prejemnik nagrade
bo dobil tudi prenosi raþunalnik. Prijave za tekmovanje zbirajo na
Dru¿tvu za marketing Slovenije (Dunajska 7, 1000 Ljubljana) do
10. maja.

Vse dodatne informacije o programu in prijavi na konferenco
so na: www.finance-on.net/smk ali www.mojmarketing.net. Pozor,
lani je bila konferenca razprodana.

Osebna izkaznica Ljubljane

Zalo¡ba Rokus je izdala Arhitekturni vodnik po Ljubljani. Av-
torja Andrej Hrausky, direktor arhitekturne skupine DESSA, in
Janez Ko¡elj, redni profesor na ljubljanski Fakulteti za arhitek-
turo, sta za vodnik izbrala sto najzanimivej¿ih, prelomnih, drznih
in kontroverznih ljubljanskih stavb in opisala okoli¿þine, v katerih
so nastale, ter arhitekte, ki so jih ustvarili in tako sooblikovali
podobo dana¿nje Ljubljane. Predstavljene stavbe so iz razliþnih
obdobij, s poudarkom na razvoju arhitekture v baroku in secesiji
ter na delu Jo¡eta Pleþnika, uvodoma pa avtorja podajata kratek
zgodovinski pregled od Emone do sodobne Ljubljane. V vodniku
je tudi zemljevid z oznaþenimi zgradbami. Knjigo je s fotografijami
opremil Jo¡e Kambiþ, iz¿la pa je v slovenskem in angle¿kem jeziku.

Vodnik nikakor ni namenjen samo tujim turistom. Veþina Lju-
bljanþanov ¡al ne ve, kaj je vredno ogleda v na¿em mestu, kaj ¿ele
da bi poznala zanimive zgodbe hi¿, mimo katerih hodijo vsak dan.
Seveda pa je njegov izid tudi pomembna obogatitev turistiþne
ponudbe na¿ega mesta, ki je prav te dni dobilo tudi izbrane
turistiþne spominke z za¿þitnim znakom Ljubljanski spominek.
Izdelke domaþe in umetnostne obrti in sodobnega oblikovanja
enajstih izdelovalcev je izbrala strokovna ¡irija Zavoda za turizem
Ljubljana, v kateri so bili dr. Janez Bogataj in oblikovalca dr.
Vladimir Pezdirc in Jure Miklavc, na ogled pa so na prodajni
razstavi v Galeriji Kresija.

¬krat s prevelikimi u¿esi
V slovenskem knji¡nem zalo¡ni¿tvu so dobrodelni projekti

redki, zato je vsaka tak¿na akcija paþ bolj odmeva. Zalo¡ba Rokus
je prej¿nji þetrtek v Vipavi predstavila knji¡no izdajo pravljice o
¿kratu Veleuhcu pisateljice Brine ¬tampe ¦mavc in ilustratorke
Mojce Cerjak, ki je nastala na pobudo in v sodelovanju s Centrom
za usposabljanje invalidne mladine Janka Vojka Premrla. Obe
avtorici in zalo¡ba so se odpovedali vsakr¿nemu honorarju in
celoten dobiþek od prodaje knjige namenili temu centru iz Vipave.

Razstava plakatov BIO
Prvo spremljevalno razstavo 18. bienala grafiþnega oblikovanja,

ki predstavlja o¡ji izbor plakatov nateþaja Coca-Cole »GOL Slo-
venija! Umetnost na stadionu.«, so odprli prej¿nji petek. Plakati so
na ogled na proþelju trgovskega centra City Parka v ljubljanskem
BTC.

e-po¿ta mm@delo.si

www.mmportal.delo.si

Pridite in izmenjajte si argumente …
Re¿imo to dekle pred ¿e eno rundo v brid¡ovskem klubu. Cafe Renault, restravracija in bar, odprto od ponedeljka do sobote od osme ure do polnoþi. Akcijo za restavracije
Renault Italija, kjer prirejajo tudi koncerte in showe, so oblikovali v milanski agenciji Saatchi & Saatchi, kreativna direktorica je Roberta Sollazzi, oblikovalec Alessandro
Stenco, fotografinji pa Eleonora Chiari in Sara Goldschmied.

Italija: Tr¡enje avtomobilov

Avto, zaveznik
ali sovra¡nik?

Znaþilnost italijanskega avtomobilskega trga v zadnjem letu
je stagnacija. Þeprav ni natanþnih podatkov o posledicah
ameri¿kih teroristiþnih napadov na ta trg, pa je jasno, da mu ti
v polo¡aju, ko se je rahla kriza nakazovala ¡e pred 11. septem-
brom, niso koristili. In vendar se veþje krize avtomobilizma v
Italiji za zdaj ni bati.

Poleg stagnacije italijanski av-
tomobilski trg oznaþuje tudi
razdvojenost. Kljub svoji nave-
zanosti na avtomobile bi se Ita-
lijani morali resno vpra¿ati, ali
so ti njihovi zavezniki ali sovra-
¡niki.

V gladiatorski areni
Na eni strani se sooþajo z ne-

znosno onesna¡enostjo, ¡e kar
zastrupljenostjo veþjih italijan-
skih mest, saj je promet ¡e zdav-
naj presegel zmogljivost me-
stnih ulic, obvoznic in vpa-
dnic. Potovanje z avtomobilom
tako postaja preizkus psihofi-
ziþne sposobnosti posameznika,
nekak¿na novodobna gladiator-
ska arena, ki nima niþ skupnega
z udobjem in ¿e manj s hitrostjo
premikanja. Skrb zbuja tudi ve-
liko ¿tevilo ¡rtev prometnih ne-
sreþ: ob vikendih na cestah umre
tudi do 30 ljudi, ob prazniþnih
vikendih se ¿tevilo ¡rtev vþa-
sih podvoji. Grozljiva skovanka
»sobotni pokol« ne opisuje ka-
k¿ne vojne tragedije, marveþ ce-
stne »pokole« ob sobotnem vra-
þanju mladih iz diskotek. ¦rtve
sobotnih noþi so praviloma naj-
stniki in dvajsetletniki.

Nacionalni ponos
Po drugi strani je avtomobil-

ska industrija ena pomembnej-
¿ih v Italiji, z moþnim lobijem
in neprikrito podporo dr¡ave.
Avto je torej nacionalni ponos
in hkrati ogledalo posameznika,
v katerem se odslikava bodisi
njegova prava, najveþkrat pa ¡e-
lena podoba. Avto je veliko veþ
kot zgolj statusni simbol, je del
identitete.

Zato se kljub stagnaciji v bli-
¡nji prihodnosti verjetno ni bati
veþjega kolapsa italijanske avto-
mobilske industrije. ¬tevilke to
potrjujejo: v letu 2001 je bilo na
novo registriranih 2,440.573 av-
tomobilov ali 4.643 veþ kot v letu
2000. Italijanski vozni park se
poþasi in vztrajno poveþuje, tre-
nutno ¿teje okoli 32,500.000 re-
gularno registriranih vozil (po-
datki ANFIA).

Trend rasti po kategorijah vo-
zil se giblje razliþno: je rahlo po-
zitiven v kategoriji majhnih, me-
stnih avtov (rast od 52,45 % na
52,48 % celotnega trga), najve-
þjo rast bele¡i v kategoriji eno-
prostorcev (od 25,37 % na 29,47
%), najveþji padec pa je v ka-
tegoriji srednje velikih nadpro-
storcev (od 23,32 % na 19,95 %).

Tradicionalna Fiatova
premoþ

Trgu tradicionalno premoþno
vlada domaþa avtomobilska in-
dustrija s Fiatom na þelu. V ra-
zredu majhnih vozil Fiat obvla-
duje kar 38 % odstotkov trga
in ¡e tradicionalno zaseda prva
mesta najbolj prodajanih avto-
mobilov v Italiji: v letu 2001
je tako bil na prvem mestu se-
icento (95.000 prodanih avto-
mobilov) in na drugem panda
(89.000). Þeprav se Fiat slab¿e
uvr¿þa po ocenah udobnosti,
varnosti, performansa in tehno-
logije, u¡iva po zaslugi dosto-
pnih cen in razvejene posredni-
¿ke in servisne mre¡e odliþen
sloves pri uporabnikih.

Novosti
Seveda se tudi avtomobil-

ska industrija zaveda vseh te-
¡av z varnostjo in onesna¡eva-
njem in nanje nemudoma odgo-
varja. Stalne izbolj¿ave v varno-
sti sodobnih avtomobilov so po-
stale ¡e kar samoumevne. Te-
stne lutke kot simbol varnostnih

testov so celo protagonisti Fia-
tovega ogla¿evanja.

Hkrati vse veþje avtomobil-
ske industrije resno razvijajo
prototipe na alternativni pogon,
predvsem na GPL, tekoþi ben-
cinski plin (renault scenic) in
metan (fiat multipla) ali pa kom-
binacijo klasiþnih in alternativ-
nih goriv (bencin/GPL). Kljub
tem poskusom Italija zaostaja
za severno Evropo, kjer bo na
Norve¿kem v drugi polovici le-
to¿njega leta ob moþni ogla¿e-
valski podpori lansiran Fordov
elektriþni avtomobil, ki zmore
do 100 km na uro.

Sicer pa, kot napoveduje Ala-
sdhair Macgregor, izvr¿ni krea-
tivni direktor agencije Publicis
Milano, prihodnost verjetno ni
v bolj varnem in ekolo¿ko spre-
jemljivem avtomobilu, temveþ v
povsem novem naþinu prevoza
ali celo novem naþinu ¡ivljenja.

Ogla¿evanje: med
pospe¿evanjem prodaje in
kreativnostjo

Ogla¿evanje vozil v Italiji s
poldrugo milijardo lir predsta-
vlja dobro desetino (11 %)
vseh ogla¿evalskih vlaganj. Za-
radi stagnacije trga se ogla¿eval-
ske strategije vedno bolj usmer-
jajo v agresivne, taktiþne ak-
cije, v katerih obve¿þajo o pro-
mocijskih ponudbah, cenovnih
popustih ali kreditnih ugodno-
stih, vse s ciljem pospe¿evanja
prodaje. Seveda se promocijske
strategije odslikavajo v ogla¿e-
vanju: s svojim direktnim in ned-
voumnim sporoþilom neposre-
dno vplivajo na (ne)kreativnost:
promocijski oglasi ostajajo pra-
viloma precej anonimni. Pri tem
je, vsaj kar zadeva opaznost, ¿e
najbolj¿i Fiatov »Signor Buona-
sera«, ki se nastavi pred vrata hi-
steriþne gospodiþne, grozeþe za-
roþencu, da bo »¿la s prvim, ki
ga sreþa«. Zategnjeni »Buona-
seeera« je bil prava nadle¡nica
leto¿nje zime, ¡al pa si je le ma-
lokdo zapomnil, kaj je s sloga-
nom »Izrabi trenutek« tv-spot
sploh ogla¿eval.

Italijansko ogla¿evanje avto-
mobilov pa se, þeprav je ¿e ve-
dno eno najkreativnej¿ih in naj-
bogatej¿ih, ne pona¿a z izre-
dno kreativnostjo, tudi kadar
ni obremenjeno s promocijskim
sporoþilom.

Tiskani oglasi veþinoma osta-
jajo katalo¿ki in ob sliki avtomo-
bila citirajo vse njegove predno-
sti ali novosti. Þe so se tv-oglasi
za avtomobile ¡e bolj ali manj
emancipirali, ostajajo tiskani ¿e
vedno precej mo¿ko ¿ovinistiþni:
pogosto je avtomobilu z name-
nom opaznosti dodana ¡enska,
vþasih celo samo del njenega te-
lesa. Le redki izstopajo, pa ¿e ti
vþasih le z neokusnostjo, na pri-
mer BMW z oglasom »Usodna
privlaþnost« agencije D’Adda,
Lorenzini, Vigorelli, BBDO (v
katerem ljubimec ¡enski v po-
stelji obraz pokrije z fotogra-
fijo ogla¿evanega avtomobila).
¬e redkej¿i pa so tisti, ki si upajo
ustvariti oglas brez (velike) fo-
tografije ogla¿evanega modela
(kot npr. oglas agencije Verba
za Audi: divja maþka, hranjena z
olivo, za tehnolo¿ko novost inje-
ciranja goriva).

Radio je bolj kreativen, vþa-
sih celo preveþ, in tako v ¡elji
po opaznosti pri tem izgubi vso
povezavo z izdelkom.

Najbolj atraktivno ostaja se-
veda tv-ogla¿evanje, vendar tudi
to le redko pozitivno prese-
neþa. Tudi tu izstopa BMW, a
tokrat z odliþnostjo: »In takoj
se bo vse zazdelo postarano«

je bil eden najbolj¿ih italijan-
skih tv-spotov leto¿nje zime (ne
le v segmentu avtomobilskega
ogla¿evanja). Izdelali so ga v
isti agenciji kot tiskani oglas
(BBDO), re¡iral pa ga je Tony
Kaye, trenutno enega najbolj
cenjenih re¡iserjev svetovnega
ogla¿evanja.

Fiat se s sve¡e obrito (gre za
brado, da ne bo pomote!) in
v ohlapna mo¿ka oblaþila preo-
bleþeno Evo Herzigovo ob zvo-
kih starega hita Mon petit ga-
rçon, duhovito poigra s podce-
njevanjem, ki so ga dele¡ni t. i.
¡enski avtomobili. In tudi oglas
za fiat stilo se duhovito norþuje
iz seznama vedno bolj odtujenih
in navadnemu smrtniku nerazu-
mljivih kratic za tehnolo¿ke no-
vosti avtomobilov, med katere
je pome¿an PP (izg. pipi ali lulu
po na¿e), nujna potreba otroka
na zadnjem sede¡u.

Drugi ogla¿evalci pa se v po-
manjkanju moþnej¿ih ogla¿eval-
skih idej zatekajo k znanim ime-
nom: poleg neinventivnih priþe-
vanj slavne¡ev k sodelovanju va-
bijo znane oblikovalce (Fuksas
za renault scenic, agencija Pu-
blicis) ali znane umetnike (ni-
zozemski umetnik Dirk Van de
Vondel, avtor ilustracije za seat
ibizo, agencija Bates Europa).
Ali pa adaptirajo tehniþno do-
vr¿ene, s posebnimi efekti obo-
gatene tv-spote svojih matiþnih
agencij (TBWA Italia za nissan
new primera z delfini, ki se ob
avtu poganjajo z mokrega cesti-

Prednost je v tehniki – Oglas
za Audi A4 z multitronikom so
izdelali v agenciji Verba Milano,
avtorji so Joseph Menda, Fran-
cesco Fallisi in fotograf Pierpalo
Ferrari.

Oblikovanje

V svoji kopalnici
sem jaz kapitan

Italijansko dru¡insko podjetje
Alessi, ki deluje ¡e od leta 1921,
je sinonim za izvrstno obliko-
vanje. Znano je postalo pred-
vsem po igrivo oblikovanih ko-
tliþkih za vodo in aparatih za
kavo espresso. V zadnjih 20 le-
tih je bila veþina njihovih izdel-
kov povezana s kuhinjo, letos
pa se na pohi¿tvenih sejmih pr-
viþ predstavljajo z zbirko kopal-
ni¿kih elementov. Direktor pod-
jetja Alberto Alessi meni, da so
njihovi oblikovalci nove izdelke
za kuhinjo ustvarjali z domi¿ljijo
in humorjem. Kuhinja Allesi je
funkcionalna, gostoljubna in pri-
jetna. Zdaj pa so na novo defi-
nirali ¿e kopalnico: »Kopalnica
je prostor, kjer se sprosti do-
mi¿ljija. Zadnje zatoþi¿þe zaseb-

nega, soba, v kateri se þlovek
poþuti avtonomnega. Ve, da je v
svoji kopalnici on kapitan.«

Alessijeva kopalnica je rezul-
tat sodelovanja ¿tirih podjetij. Iz-
delke iz keramike izdeluje ¿vi-
carsko podjetje Laufen, arma-
ture so delo finskega podjetja
Oras, oprema in pohi¿tvo pa ita-
lijanskega podjetja Inda. Podje-
tje Alessi je odgovorno za razvoj
izdelþnega naþrta za oblikovalca
Stefana Giovannonija in za mar-
ketin¿ko strategijo. Skrbijo tudi
za ogla¿evanje, PR in pripravo
katalogov. Kot pravi Albert Al-
lesi, so le redki izdelki za kopal-
nico, ki jih danes prodajajo v tr-
govinah, resniþno igrivi in poe-
tiþni. Alessijev oblikovalec Ste-
fano Giovannoni je zato izde-

lal zaobljene keramiþne kopalni-
¿ke izdelke, ki delujejo zelo ne-
¡no. Dodatki pa so strogi in ge-
ometriþni, armature ¡elijo izra-
¡ati erotiþnost. Toda ambicije
Alberta Alessija in njegovega
podjetja se tu ne konþajo. Lani
so izdelali kolekcijo modernih
barvastih tapet, letos bodo pred-
stavili kolekcijo ur, na zaþetku
prihodnjega leta telefone Allesi,
naþrtujejo pa tudi kolekcijo oþal.
Najveþja ¡elja Alberta Alessija,
da bi oblikoval avtomobil Allesi,
pa za zdaj ostaja neizpolnjena.
M. J.

Alberto Alessi

¿þa, in Euro RSCG za citroën
C3, ki tekmuje z voja¿kim je-
tom).

Ogledalo italijanske du¿e

Alasdhair Macgregor, Publi-
cis Milano, bo tudi þlan ¡irije na
leto¿njem Golden Drumu. Med

drugim je zadol¡en za del itali-
janskega ogla¿evanja Renaulta
(poleg agencije Saatchi & Sa-
atchi). Pod njegovim kreativnim
vodstvom je nastala zadnja ogla-
¿evalska akcija za renault sce-
nic z naslovom »Za potovanje
ni potrebna dolga cesta«. Med
svoje pretekle »avtomobilske«
izku¿nje pa ¿teje tudi delo za
Crysler.

Pred slabim letom se je iz
¿panske agencije Delvico Ba-
tes vrnil v Italijo in zdaj takole
ocenjuje ogla¿evanje avtomobi-
lov pri na¿ih sosedih: »Italijan-
sko ogla¿evanje avtomobilov je
izvedbeno izredno sofisticirano,
polno lepih fotografij, vendar
mu kroniþno primanjkuje hu-
morja. Ogla¿evalci (morda pod
prisilo naroþnikov?) ¡elijo pove-
dati preveþ naenkrat in oglase
napolnijo s sporoþili, konþni uþi-
nek pa je »katalo¿ki« oglas.

V bistvu je ogla¿evanje v tem
sektorju odslikava italijanskega
ogla¿evanja (in morda celo men-
talitete): oznaþujejo ga pomanj-
kanje domi¿ljije in poguma, zasi-
þenost s sporoþili, splo¿na servil-
nost, morda celo strahopetnost:
agencije prepogosto popu¿þajo
naroþnikovim posegom v krea-
tivnost. Morda je slednje posle-
dica mednarodne organizirano-
sti veþjih agencij, kjer so odgo-
vornost in posledice ob izgubi
naroþnika hude. Pogosto obve-
lja prodajna uþinkovitost kot
edini kriterij ogla¿evanja, vþasih
pa so mednarodne strategije ti-
ste, ki omejujejo lokalno krea-
tivnost.

Na sreþo je zaradi moþne
lokalne avtomobilske industrije
tudi italijansko ogla¿evanje av-
tomobilov bolj lokalno obar-
vano kot internacionalno: pre-
vladujejo lokalno izdelana ogla-

Usodna privlaþnost – Oglas za BMW, agencija D’Adda, Lorenzini,
Vigorelli, BBDO.

Divja maþka – Oglas za Audi,
agencija Verba.

sna sporoþila, manj je adapta-
cij. Za razliko od drugih po-
droþij avtomobilskega ogla¿eva-
nja ne omejujejo pretesna fi-
nanþna sredstva: tehnolo¿ki na-
predek in vedno novi modeli
tudi to ogla¿evanje zalagajo
s sve¡imi finanþnimi sredstvi.
Glavni igralci italijanskega avto-
mobilskega trga Fiat, Alfa Ro-
meo, Renault, BMW in njihove
agencije Leo Burnett in D’Arcy
(Fiat), Red Cell, del mre¡e WPP
(Alfa Romeo), Publicis in Sa-
atchi & Saatchi (Renault) in
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli,
BBDO (BMW) si lahko privo-
¿þijo izdelavo lokalnih tv-spotov.

Ogla¿evanje avtomobilov je
seveda vedno tesno povezano
z izdelkom samim, z njegovimi
prednostmi, ¿ele ko o izdelku
nima¿ kaj povedati, se opre¿ na
postranske vrednosti. Primer je
nova komunikacija za Volkswa-
gnovega hro¿þa: v pomanjkanju
konkurenþne prednosti izdelka
se sporoþilo navezuje na nje-
govo mitsko preteklost in emo-
cionalne vrednote (»Motor je
spredaj, ampak srce je ¿e vedno
na istem mestu«). Drugiþ spet
pomanjkanje novosti nadome-
¿þajo posebni uþinki ali glasba.
Opaziti pa je tudi nov trend v
ogla¿evanju avtomobilov: mini-
malizem. Na primer zadnja ak-
cija za mini: nobene tehnologije,
niþ posebnih efektov, le droben
gag in slogan »Is it love?«.

Za italijanskega potro¿nika je
avto emocionalna nujnost. ¬e
zlasti za italijanske mo¿ke je
avto ogledalo du¿e, v njem se zr-
cali tak, kot si ¡eli biti, skozi avto
povnanja svoje aspiracije. Pri-
pravljen se je odreþi marsiþemu
za avto, ki si ga ¡eli. Avto je torej
veþ kot le statusni simbol, je del
njegove identitete. V manj¿ih
italijanskih naseljih ¿e dandanes
najde¿ maþote, ki pred lokalom
pustijo pri¡gan avto, medtem ko
sami pijuckajo v barþku ali pred
njim.

Prihodnost? Bolj kot v ra-
zvoju ekolo¿kega avtomobila je
prihodnost v novih naþinih pre-
voza ali celo v drugaþnem na-
þinu ¡ivljenja in dela, razvoju
drugih tehnologij, ki bodo fiziþ-
nemu prevozu odvzele njegovo
sedanjo pomembnost.«
Sonja Lavrenþiþ

Raziskava

Raba interneta
v Sloveniji

Ogla¿evanje v virtualnem svetu postaja iz dneva v dan po-
membnej¿i del tr¡enjskih aktivnosti, tako po svetu kot pri
nas. ¬tevilo uporabnikov interneta se vztrajno poveþuje. V
letu 2001 jih je bilo pri nas za pribli¡no 100.000 veþ in njihovo
¿tevilo je po predvidevanju projekta Raba interneta v Slove-
niji (RIS), ki ga vodi dr. Vasja Vehovar, aprila letos ¡e doseglo
600.000.

Internet je v fazi velike ra-
sti, saj je njena letna stopnja
pribli¡no 40-odstotna, zato smo
priþa stalnim spremembam, tudi
na podroþju spletnega ogla¿eva-
nja.

Prednosti, ki jih ponuja sple-
tno ogla¿evanje, ne bomo na¿te-
vali, saj so znane vsem. Omenimo
le najpomembnej¿e: dvosmerna
komunikacija, uporaba multime-
dijskih vsebin, natanþnej¿e cilja-
nje skupin in natanþne meritve.
Pojav interneta je skraj¿al þas,
ki so ga ljudje namenjali drugim
medijem, kar potrjujejo tudi re-
zultati ene izmed anket v sklopu
RIS. Mnogim ogla¿evalcem se
postavlja vpra¿anje, kako gledajo
uporabniki interneta na spletno
ogla¿evanje, o þemer so spra¿e-
vali v lanski jesenski spletni an-
keti RIS.

Anketa je zajela predvsem in-
tenzivne uporabnike interneta.
Povezava na anketo je bila obja-
vljena oz. ogla¿evana na vseh
pomembnej¿ih slovenskih stra-
neh, ki so z 10 milijoni prika-
zov (impressions) zagotovile veþ
kot 100.000 klikov na pasice. Na

anketna vpra¿anja je odgovorilo
pribli¡no 15.000 ljudi, 650 anke-
tirancev iz podvzorca pa je odgo-
varjalo tudi na vpra¿anja o ogla-
¿evanju na internetu in komerci-
alni elektronski po¿ti (t. i. spam).

Ali ste na spletu opa¡eni?
Opa¡enost spletnih oglasov je

izredno visoka, saj je kar 87 od-
stotkov anketirancev ¡e opazilo
kak grafiþni oglas. Mimogrede,
prej¿nja leta je bil ta odstotek
ni¡ji, 1997. leta 69-odstoten in
1998. leta 72-odstoten. Tretjina
vpra¿anih navaja, da pri spletnih
oglasih pogosto sploh ne vedo,
kaj je predmet ogla¿evanja, le 3
odstotkom ¿e vedno ni jasno, da
s klikom na tak oglas pridejo na
spletno stran ogla¿evalca (v letu
1997 je bilo takih kar 9 odstot-
kov). Skoraj vsi anketiranci so
¡e opazili naslove spletnih strani
v oglasih v klasiþnih medijih, tri
þetrtine jih je tak naslov tudi vtip-
kalo v svoj brskalnik (za primer-
javo, leta 1998 je bilo takih le 69
odstotkov).

Splo¿en odnos do ogla¿evanja
je ¿e vedno pozitiven, veþina an-

ketirancev meni, da je ogla¿eva-
nje koristno za potro¿nika, temu
nasprotuje le 12 odstotkov vpra-
¿anih. Hkrati pa se 31 odstot-
kom vpra¿anih zdi ogla¿evanje
nadle¡no, kar ka¡e na to, da se
je spletno ogla¿evanje v zadnjih
treh letih premaknilo iz skupine
medijev (tisk), kjer je ogla¿eva-
nje nemoteþe, v skupino medi-
jev (TV, radio, direktna po¿ta),
kjer je zelo moteþe. ¬e najbolj
pa motijo oglasi, ki se pojavijo
v novem oknu, t. i. pop-up oknu,
saj se zdijo moteþi kar 80 odstot-
kom anketiranih. Sledijo animi-
rani oglasi, ki motijo slabo polo-
vico anketirancev. Programi za
odstranjevanje spletnih oglasov
pa so neznani dobri polovici an-
ketirancev, kljub temu da se ve-
þina zanima za uporabo tovrstnih
programov. Desetina vpra¿ancev
je te programe ¡e uporabila.

Neokusni pi¿kotki
Komercialne e-po¿te ¿e nikoli

ni prejela desetina vpra¿anih.
Vsebina teh sporoþil je obiþajno
predstavitev podjetij, izdelkov,
ponudbe za hiter zaslu¡ek, neko-
liko manj pa je povabil na strani s
pornografsko vsebino. Da so ta-
k¿na sporoþila iz leta v leto bolj
neza¡elena, ka¡e podatek, da so
pred ¿tirimi leti tovrstna sporo-
þila motila polovico uporabnikov
spleta, v zadnji anketi pa kar 70
odstotkov vpra¿anih.

Komaj desetina uporabnikov
interneta ima svoje brskalnike
nastavljene tako, da avtomatiþno
prepreþijo namestitev t. i. pi¿kot-
kov (cookies), petina pa je ta-
kih, ki tega pojma ne poznajo.
V primerjavi s preteklimi leti je
vedno veþ ljudi osve¿þenih o teh
stvareh. Pomembnost zasebnosti

poveþa tudi dejstvo, da se sko-
raj polovica anketiranih nagiba k
prepovedi uporabe pi¿kotkov.

Obseg ogla¿evanja
Za konec ka¡e omeniti, da

je po ocenah iz leta 2001 sple-
tno ogla¿evanje doseglo komaj
0,5 odstotka ogla¿evalskega ko-
laþa, kar se seveda ka¡e tudi
v veliki naklonjenosti uporabni-
kov spleta do te oblike ogla¿eva-
nja. Vzroke za tako majhen dele¡
ogla¿evanja v tem mediju priho-
dnosti lahko i¿þemo v majhnosti
slovenskega trga, kakor tudi v re-
lativno majhnem ¿tevilu uporab-
nikov interneta. Nekateri vzroki
tiþijo tudi pri samih ogla¿eval-
cih, ki niso dovolj seznanjeni s
potenciali ogla¿evanja v virtual-
nem svetu, zato pa tudi ne izva-
jajo dovolj pritiska za optimalno
ponudbo na verigo ogla¿evalskih
storitev.

Rast bo v prihodnje hitra, sple-
tno ogla¿evanje bo v nekaj letih
po obsegu doseglo ogla¿evanje
na prostem, kar je trend, znaþilen
za razvite dr¡ave. Optimisti pra-
vijo, da se bo spletno ogla¿evanje
ustavilo ¿ele, ko bo preseglo de-
setino ogla¿evalskih proraþunov.
To pa ¿e vedno ne pomeni, da
bo prihodnost spletnega ogla¿e-
vanja bolj svetla kot njegova pre-
teklost, ki je bila v Sloveniji za-
znamovana predvsem z razoþa-
ranji in napaþnimi predstavami.
Dodatno te¡avo pa bodo pred-
stavljali v prihodnje tudi vse bolj
kritiþni uporabniki. Glede na ra-
ziskave RIS se ka¡ejo linearni
trendi pri odporu do spletnega
ogla¿evanja, ki bo kmalu doseglo
enako stopnjo nadle¡nosti ogla-
sov, kot velja za televizijo.
Pripravil Bla¡ Kond¡a


