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Mobilnooglaševanjeinslovenskipotrošniki
Hiternapredeknapodrojuinformacijskokomunikacijskihtehnologijinpoveanauporaba
visokozmogljivihmobilnihnapravstapospešilatudirazvojinteraktivnihdigitalnihmedijev
in tako omogoila nastanek novih, inovativnih oblik digitalnega oglaševanja. Kljub
nekaterimtehninimomejitvamtertežavamzzasebnostjo,zaupanjeminnaklonjenostjo
potrošnikov, se mobilne naprave, zaradi zmožnosti personaliziranega in natannega
naslavljanja vse bolj izmuzljivih in zahtevnih sodobnih potrošnikov, razvijajo v edinstven
medij sodobnega interaktivnega oglaševanja. Dosedanje raziskovalne študije tega
podrojasobileosredotoenepredvsemnasporoilneoblike,zatovzadnjemobdobjuvse
bolj naraša potreba po prouevanju naprednejših mobilnooglaševalskih pristopov.
Empirinaraziskavamobilnegaoglaševanjainslovenskihpotrošnikov(n=363)zatotemelji
naprirejenemteoretskemmodelu,kivkljuujetudiobogateneoblikemobilnihoglasov.Na
osnovisedmihdomnev,preverjenihzMultiplolinearnoregresijskoanalizo,soizpostavljeni
nekaterinajpomembnejšidejavniki,kivplivajonaodnosdomobilnegaoglaševanja.Poleg
tega so v sklopu raziskave predstavljeni tudi negativni uinki zavajajoe uporabe
mobilnega oglaševanja med slovenskimi oglaševalci in mobilnimi operaterji ter izsledki
dodatnegapreverjanjavplivovindikatorjevneodvisnihspremenljivk.Raziskovalnodeloje
dopolnjenozzbirompomembnihugotovitevposameznihtujihraziskovalnihprispevkovin
spregledomobstojeegastanjanaslovenskemtrgumobilnegaoglaševanja.
Kljune besede: informacijskokomunikacijske tehnologije, interaktivni digitalni mediji,
mobilnooglaševanje,slovenskipotrošniki,empirinaraziskava.


MobileadvertisingandSlovenianconsumers
Rapidprogressinthefieldofinformationandcommunicationtechnologiesandincreased
use of highperformance mobile devices have accelerated development of interactive
digitaladvertisingmedia,thusenablingtheemergenceofnew,innovativeformsofdigital
advertising.Despitecertaintechnicallimitationsandissueswithprivacy,trustandconsumer
attitude,mobiledevicesareevolvingintoauniquemediaofmodernadvertising,mainlydue
totheirabilitytopersonalizecommunicationandaccuratelytargetincreasinglyevasiveand
demandingmodernconsumers.Sofar,themobileadvertisingresearchstudieshavefocused
onmobilemessageadvertising,whichiswhytheneedtostudyadvancedmobileadvertising
techniqueshaslatelybeenincreasing.Anempiricalresearchonmobileadvertisingamong
Slovenianconsumers(n=363)isthereforebasedonanadjustedtheoreticalmodel,which
alsoincludesrichmobileadvertisingforms.AMultiplelinearregressionanalysiswasusedto
testsevenhypotheses,designedtounveilsomeofthemostimportantfactorsthatinfluence
an attitude towards mobile advertising. A research study also illustrates negative effects
that result from a misleading use of mobile message advertising among Slovenian
advertisers and mobile network operators, as well as findings of an additional analysis of
influencesexertedbyindependentvariableindicators.Theresearchworkiscomplemented
with a range of important findings resulting from foreign research studies and with an
overviewofthecurrentsituationintheSlovenianmobileadvertisingmarket.
Keywords: information and communication technology, interactive digital media, mobile
advertising,Slovenianconsumers,empiricalresearch.
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1UVOD


“Nerazumem,naslovzvenikotdajetonekajdobrega?!?
Najbomoveseli,danambodotudimobilnikepolnilizoglasi?”


ustven odziv uporabnika spletnega portala Siol.net, ki je v obliki retorinih vprašanj
komentiral spletni lanek z naslovom Odlini obeti za mobilno oglaševanje (Cvjetovi
2010), nakazuje na oitno zasienost, navelianost in neprijetne izkušnje slovenskih
potrošnikovzoglaševanjemvmnožinihmedijih.Vsakodnevnosmonamreizpostavljeni
prekomernikoliinioglasnihsporoil,odkaterihleredkadosegajostopnjouporabnostiali
pavsajkreativnosti,skatero oglaševalcem uspe pritegnitiinzadržati našopozornostter
tako izstopiti iz sivega povpreja nezanimivih, dolgoasnih in neoriginalnih oglaševalskih
rešitev. Pretirano število ponovitev radijskih in televizijskihoglasov, prekomerna koliina
spletnegainzunanjegaoglaševanja,nespoštovanjezasebnostitervsiljevanjeinformacijo
izdelkihinstoritvah,kineustrezajonašemunainuživljenja,potrebamaliželjam,postaja
vse bolj motee in nezaželeno. Potrošniki smo zato na zavedni in nezavedni ravni
izoblikovali obrambne mehanizme, ki vkljuujejo neprestano izmikanje, nižjo stopnjo
pozornostiinodzivnosti,predvsempapostajamovelikoboljkritiniinnezaupljividovseh
oblikoglaševanja.Dvominnelagodjesedodatnostopnjujeta,kosioglaševalci,znamenom
snovanja uinkovitekomunikacijez vse težjedosegljivimi ciljnimi skupinami potrošnikov,
zaprenosoglasnihsporoil,izberejotakoosebnonapravokotjemobilnitelefon.


“Mobilno oglaševanje je ta as najsodobnejša, najbolj osebna, najodzivnejša in najbolj
sofisticiranaoblikaoglaševanja”(Doler2011,51).


Mnenja oglaševalcev o mobilnem oglaševanju se, v primerjavi z mnenji povprenega
potrošnika, priakovano mono razlikujejo. Sodobne mobilne naprave s svojo
vseprisotnostjo, visokim dosegom, možnostjo neposrednega odziva, personalizacijo,
interakcijo, merljivostjo, sledljivostjo in vgrajenimi plailnimi mehanizmi, oglaševalcem
predstavljajo edinstven oglaševalski medij, ki poleg enostavne integracije s
tradicionalnimi,množinimimedijiomogoatudinatannejšeneposrednonaslavljanjevse
bolj fragmentiranih skupin potrošnikov. Rezultati raziskav vodilnih raziskovalnih agencij
8

digitalnega marketinga (comScore, Nielsen, eMarketer, ABI Research ipd.) na azijskih,
ameriških in evropskih trgih mobilno oglaševanje uvršajo med najhitreje rastoe in
najsodobnejše oblike oglaševanja. S hitrim razvojem informacijskokomunikacijskih
tehnologij (IKT) ter vse vejo dostopnostjo visoko zmogljivih mobilnih naprav (pametni
telefoni,tabliniraunalniki)senenehnoizboljšujetudiuporabniškaizkušnjabrskanjapo
mobilnem spletu ter uporabi mobilnih aplikacij, iger in naprednejših mobilnih storitev.
Zlivanje razlinih tehnologij in posledino združevanje mobilnega medija s svetovnim
spletom predstavlja temelj razvoja in vpeljave naprednih, obogatenih oblik mobilnega
oglaševanja, ki v primerjavi s sporoilnimi (SMS, EMS, MMS) potrošnikom nudijo veliko
višjostopnjouporabnosti,vpletenosti,participacijeinpersonalizacijeoglasnihvsebin.


Z namenom, da na osnovi mnenj, stališ in dosedanjih izkušenj potrošnikov z mobilnim
oglaševanjem,opozorimnažestorjenenapakeinnovepriložnostiteoblikeoglaševanjana
slovenskemtrgu,semdiplomskonalogozasnovalkotempirinoraziskovalnoinjorazdelil
natrivejevsebinskesklope.Prviskloppredstavljateoretskiokvir,znotrajkateregasem
skušal razjasniti terminologijo in pojme, ki se navezujejo na mobilno oglaševanje.
Predstavil sem prednosti in slabosti mobilnega telefona kot oglaševalskega medija ter
zbral in pojasnil razline oblike mobilnih oglasov in mobilnooglaševalskih kampanj. V
drugem sklopu sem nadaljeval s pregledom izsledkov predhodnih akademskih
raziskovalnihprispevkovnatemomobilnegaoglaševanjaterpregledomslovenskegatrga,
ponudnikov,trendovintrenutnegastanjanatempodroju.Vtretjem,zadnjemsklopu,pa
sem se osredotoil na slovenske potrošnike in z rezultati empirine raziskave izpostavil
kljunedejavnike,kivplivajonaodnospotrošnikovdomobilnegaoglaševanja.Diplomsko
delosemzakljuilzrazpravo,vkaterisempridobljenerezultateprimerjalzugotovitvami
podobnih raziskovalnih prispevkov, predstavil omejitve pri svojem raziskovalnem delu,
podal pa sem tudi smernice in predloge za nadaljnje raziskovanje podroja mobilnega
oglaševanjanaslovenskemtrgu.
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2TERMINOLOŠKENEJASNOSTI
Obnatannejšemspremljanjuinprebiranjustrokovneinznanstveneliteraturespodroja
mobilnihtehnologijvekratnaletimonanejasnostipripoimenovanjukonceptamobilnega
oglaševanja, t.j. oglaševanja prek mobilne telefonije. Tako v akademski sferi kot tudi pri
praktini uporabi se najbolj pogosto mešajo in zamenjujejo termini mobilno oglaševanje
(ang. Mobile Advertising), mobilni marketing (ang. Mobile Marketing) in brezžino
oglaševanje(ang.WirelessAdvertising).
Slovenskoizrazoslovjestegapodrojašedodatnootežujerazumevanjeterminamobilno
oglaševanje, saj ga lahko zaradi vepomenskosti razumemo tudi kot oglaševanje na
preminih medijih zunaj doma (ang. Out Of Home Media). Razlog za nenatanno
poimenovanje obeh konceptov oglaševanja izhaja iz pridevnika mobilen, kateremu po
definiciji Slovarja slovenskega knjižnega jezika pripadata dva razlina pomena: 1. gibljiv,
premien, 2. prenosen, prestavljiv (SSKJ 1996, 564). V slovenskem oglaševalskem in
marketinškem prostoru se zato namesto termina mobilno oglaševanje v veji meri
uporabljataizrazamobilnimarketinginmobilnotrženje.
Zmedavterminologijinatempodrojupanenastajalepriprenosuterminovindefinicijiz
angleškega v slovenski jezik. Jedro težav s poimenovanjem predstavljata predvsem
konvergenca1 sodobnih digitalnih tehnologij ter posledino vse veja prepletenost
interaktivnihmedijev.
epravšenibilodoseženegakonsenzaonatanniteoretinidefiniciji,staterminamobilno
oglaševanjeinmobilnimarketingvuporabižedaljšeobdobje.Izrazmobilnimarketingnaj
bi, ob upoštevanju definicije marketinga po American Marketing Association (AMA)2,
predstavljal širše podroje, pri katerem je mobilno oglaševanje le njegov sestavni del.
Nasprotno pa termina mobilni marketing in mobilno oglaševanje v veini primerov
oznaujetaistikoncept(Tähtinen2005,152164).

1

Izrazkonvergenca,sevtemprimerunanašanazmogljivostisodobnedigitalnetehnologije,kisomedijem
omogoile prehod iz fizine v elektronsko obliko. Digitalizacija je tako posledino povzroila fuzijo
tradicionalnoloenihmedijevvkonglomeratteksta,slike,videainzvoka(Pereira2002,1).

2

Definicija marketinga povzeta po American Marketing Association (AMA) pojasnjuje, da je marketing
organizacijskafunkcijainskupekprocesovzaustvarjanje,komuniciranjeinprenosvrednostikpotrošnikom
terzaupravljanjeodnosovinnainovpridobivanjakoristizaorganizacijoinnjenedeležnike(AMA2004).
10

Na nejasnosti naletimo tudi pri uporabi izraza brezžino oglaševanje (ang. Wireless
Advertising), ki ga Mobile Marketing Association (MMA) po definiciji enai z mobilnim
oglaševanjemingatakopojmujeožje,insicerlekotoblikooglaševanja(MobileMarketing
Association 2008, 21). Nasprotno pa Yunos in Gao (2003, 30) brezžino oglaševanje
razumetakotširšipojemingaopredelitakotoglaševalskoinmarketinškoaktivnost,kipo
brezžinih omrežjih oglase prenaša na mobilne naprave t.j. mobilne telefone, prenosne
raunalnikeindlannike.Pogostocitiranedefinicijenekaterihavtorjevinorganizacijso,z
namenomlažjepredstavljivosti,urejeneinprikazanevoblikipreglednice(Preglednica2.1).


Preglednica2.1:Definicijemobilnegaoglaševanja,mobilnegamarketingainbrezžinegaoglaševanja
KONCEPTVIRDEFINICIJA
VPRAKTINIUPORABI
Mobilni
marketing

Mobilno
oglaševanje
Brezžino
oglaševanje

Mobilni
marketing

MMAGlobal
IndustryGlossary
(2008)

Uporaba brezžinega medija kot prenosnika neposrednega
odziva in vsebin, znotraj integriranega ali samostojeega
tržnokomunikacijskegaprograma.

MMAGlobal
IndustryGlossary
(2008)

Mobilno oglaševanje predstavlja obliko oglaševanja, ki
potrošnika doseže prek mobilnih naprav. V tovrstno obliko
oglaševanja spadajo mobilne spletne pasice na vrhu in na
spodnji strani mobilne spletne strani ter mobilni
celozaslonski oglasi, ki se pojavijo ob nalaganju zahtevane
mobilne spletne strani. Med ostale oblike mobilnega
oglaševanja spadajo tudi kratka tekstovna (SMS) in slikovna
(MMS) oglaševalska sporoila, oglasi v mobilnih igrah in
mobilnivideooglasi.

MMAGlobal
IndustryGlossary
Revision
(2009)

Mobilnimarketingsenanašanaskupekpraks,kiorganizaciji
omogoajo,daspomojointerakcijeprekmobilnihnapravin
omrežijstopavstikinkomunicirassvojimciljnimobinstvom
nanjimustrezennain.

VAKADEMSKIUPORABI
Mobilni
marketing

Inovativna oblika prodajne komunikacije. Osebna,
vseprisotna,interaktivna,lokaliziranainkdialoguusmerjena
Bauerindrugi(2005)
komunikacija.

Mobilni
marketing

Z uporabo brezžinega medija potrošnikom omogoiti
asovnoinlokacijskoneodvisne,personaliziraneinformacije,
Scharlindrugi(2005) ki promovirajo produkte, storitve in ideje ter s temkoristijo
vsemdeležnikom.

Brezžini
marketing

YunosinGao(2003)

Nanaša se na oglaševalske in marketinške aktivnosti, ki po
brezžinihomrežjihprenašajomobilneoglaševalskerešitvez
namenom pospeševanja prodaje izdelkov, storitev ali
izgradnjeprepoznavnostiblagovneznamke.

Mobilno
oglaševanje

Lappäniemiin
Karjaluoto(2005)

Brezžino, internetno oglaševanje (v ZDA), SMS in MMS
osnovanatelefonskakomunikacija(vEU).
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3DIGITALNAREVOLUCIJAINOMREŽENIPOTROŠNIK
3.1DIGITALIZACIJATRADICIONALNIHINPOJAVNOVIHMEDIJEV
Tisk je, kot osnovni format enosmerne množine komunikacije, omogoil zaetke
klasinega oglaševanja. Kasneje je, kot drugi množini medij, svoje stalno obinstvo
pridobilradio,zanjimpaševinilneplošezglasbenimiposnetki.Slednjesenisorazvilev
medij množinega oglaševanja, zato pa je to uspelo filmom v kinematografih, ki so z
združevanjemvideainzvoka,obinstvuprvipredstavilimultimedijo.Napredkuvfilmski
industriji je sledil vzpon televizije, ki je z oddajanjem televizijskega signala, omogoila
simultano zajemanje pozornosti vejega segmenta obinstva in se kasneje uveljavila kot
tržnonajboljzanimivmedijoglaševanja.Internetjenatrgvstopilkotšestimnožinimedij
in kot najširša platforma digitalnega dobe, v kateri klasina televizija in tradicionalne
oblike televizijskega oglaševanja pospešeno izgubljajo svojo mo. Pojav novih medijev,
med katere spada tudi mobilni telefon, je povzroil nastanek novih oblik medijske
potrošnje, ki predstavljajo temelj sodobne generacije omreženih potrošnikov (Sharma in
drugi2008,3238).
Parkindrugi(2008,356)sooglaševanjevmedijihmnožinekomunikacijeprimerjaliglede
na nain prezentacije in zaznave oglasov, stopnjo vpletenosti potrošnika, informativnost
vsebine,ciljanjeipd.(Preglednica3.1).Tiskanioglasisopotrošnikomizpostavljeninanain
potega, pri katerem je prenos oglasnega sporoila odvisen od interesa in volje bralca.
Nasprotno pa televizija oglasno vsebino množinemu obinstvu posreduje z enosmerno,
vsiljenokomunikacijo,kijeneodvisnaodvoljegledalcainjeupravljanasstranimedijskih



Preglednica3.1:Primerjavatradicionalnihindigitalnihmedijev
TISKTELEVIZIJAINTERNETMOBILNITELEFON
Zaslon
barvno/rnobelo
barvno
barvno
barvno
vizualno/slušno/
Tipzaznave
vizualno/otipljivo vizualno/slušno
vizualno/slušno
otipljivo
potisk(popup)
potisk(MMS,SMS),
Tipprezentacije
poteg
potisk
poteg(pasica)
poteg(pasica)
Vpletenost
visoka
nizka
dokajvisoka
visoka
Pozornost
osredotoena
spremenljiva
osredotoena
motena
Informativnost
visoka
omejena
visoka
zeloomejena
Ciljanje
težje
težko
enostavno
enostavno
interakcija/
interakcija/
Tipoglaševanja
izpostavitev
izpostavitev
izpostavitev
izpostavitev
Vir:Parkindrugi(2008,356).
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hiš,oglaševalskihagencijinnjihovihnaronikov.Stopnjavpletenostipotrošnikajezatopri
televizijskemoglaševanjunižjaodoglaševanjavtiskanihindigitalnihmedijih.Medslednje
spada spletno oglaševanje, digitalno oddajanje, interaktivna televizija, mobilno
oglaševanje ipd. Tovrstni mediji predstavljajo temelj sodobnega digitalnega oglaševanja,
sajomogoajodvosmerno,interaktivnokomunikacijozobinstvomterpersonaliziranain
visokociljanaoglasnasporoila.
Evans in Wurster (1997, 7182) pojasnjujeta, da razlini mediji, zaradi razlik v stopnji
dosegainobogatenosti,zahtevajotudirazlineoglaševalskepristope.Dosegrazumetakot
naslavljanje oziroma doseganje doloenega števila potrošnikov z oglasno vsebino prek
izbranega medija. Obogatenost pa po njunem mnenju zajema koliino informacij, ki je v
doloenem asovnem obdobju posredovana od sporoevalca do prejemnika (ang.
Bandwidth), zmožnost personalizacije informacij in sposobnost interakcije oziroma
dvosmernekomunikacijespotrošnikom.Visokaobogatenostoglaševalskekomunikacijeje
zatoobiajnopogojenasfizinoprisotnostjosporoevalcaalidrugihkanalovsporoanja.


Slika3.1:Stopnjaobogatenostiindosegagledenamedij
Visoko

Osebno
facetoface
oglaševanje
Stacionarni
internet

Mobilni
telefon
(2004)

OBOGATENOST

TV

Tisk

Nizko
NizkoVisoko
DOSEG



Vir:JelassiinEnders(2004).


JelassiinEnders(2004)staprvotnoshemostopnjedosegainobogatenostitradicionalnih
medijev,nadgradilazmobilnimmedijem(Slika3.1).Mobilnitelefonstaoznailakotmedij
visokega dosega, ki z možnostjo interakcije in personalizacije vsebin omogoa visoko
stopnjo obogatenosti komunikacije. Obenem oglaševalcem predstavlja kanal osebnega
sporoanja,kijedeleženvisokepozornostisstranipotrošnikov.
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3.2FRAGMENTACIJAOBINSTVA
Sodobna uporaba interaktivnih medijev vse bolj razkraja unitarno obinstvo, ki se je
izoblikovalo s pojavom množinih medijev. Z drobljenjem medijskega prostora se
postopomacepijedroenotnegaobinstvavvednoveještevilorazlinihtipovmedijskih
uporabnikov (McQuail 2000, 446449). Proces razkrajanja je prikazan s štirimi stopnjami
fragmentacije(Slika3.2).


Slika3.2:Stopnjefragmentacijeobinstva


unitarnimodelmodelpluralizmajedrnoperifernimodelmodelrazkroja
Vir:McQuail(2000,448).

Potrošnikipridobivajovsevejinadzornadmediji,obenempa,kosemnožinoobinstvo
pospešeno drobi v visoko fragmentirane skupine, postaja zbiranje podatkov in ciljanje s
pomojo mobilne telefonije vse pomembnejše. Ponavljajoe, enosmerno, vsiljeno
sporoanje prek množinih medijev, z namenom da bi potrošnikom vsadili zavedanje o
posameznih znamkah, pospešeno zamira. Na mesto enosmernega naina sporoanja se
uveljavljata interaktivnost in sodelovanje, s katerima tržniki bolj uinkovito dosegajo
vednomanjšefragmenteobinstva(Sharmaindrugi2008,163165).

3.3SODOBNI,OMREŽENIPOTROŠNIK
Internetjezrazvojemsvetovnega spletasodobnegapotrošnikaomrežilterga oborožil z
informacijamiinznanjem,kargajenaredilosamozavestnejšegainmanjzaupljivega.Zanj
jeznailno,dasezanakupizdelkaalistoritveodloanaosnovipreverjenihinformacij,ki
jihpridobiprekustnihgovoricpreverjenihvirov,spletnihstrani,portalov,forumov,blogov
ipd. e izdelek ni dosegel njegovih, pogosto umetno ustvarjenih priakovanj, se prek
spletnihkomunikacijskihkanalov3mašujeproizvajalcuzizrazitokritinimizpostavljanjem
3

Socialnaomrežja,forumi,blogi,spletnetrgovinezmožnostjoonlineocenjevanjeizdelkovinstoritev
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slabosti izdelka ali storitve. Negativni odzivi in kritike lahko mono zamajejo ugled
proizvajalcaaliponudnikastoritev,sajsodobnipotrošniknezaupaoglaševalcem,temve
ocenam in komentarjem tistih, ki so izdelek ali storitev že kupili in preizkusili. Za
vzpostavitev in ohranjanje dolgoronega odnosa z blagovno znamko od oglaševalcev in
tržnikov zahteva vejo mero odzivnosti, pozornosti in iskrenosti, saj se zaveda, da je on
tisti, ki ima mo za spreminjanje pravil igre. Najmanjši spodrsljaj ali prevelika pasivnost
podjetjajezanezvestegainrazvajenegasodobnegapotrošnikalahkožepovodzamenjavo
blagovneznamke(Jaffe2005,4952).
Dolgoronakonkurennaprednostpodjetijjetesnopovezanazzmožnostjovzpostavitve,
vzdrževanja in negovanja baze potrošnikov, ki od podjetij zahteva, da se namesto na
kakovost svojih izdelkov, kot osnovnega dejavnika motivacije za ponovni nakup, v veji
meri osredotoijo na prouevanje potrošnikovega zaupanja, percepcije, izkušenj in
povezanostizblagovnoznamko(VanDoornindrugi2010).
Prouevanje sprememb vedenjskih vzorcev, ki so usmerjeni k blagovnim znamkam je
omogoeno s konceptom potrošnikovega vkljuevanja oziroma sodelovanja (ang. CEB –
Customer Engagement Behaviours). Razumevanje pomena vkljuenosti oziroma
sodelovanja potrošnika, ki lahko prek blogov, ustnih govoric (ang. WOM – Word of
Mouth), kritik, priporoil in celo pravnih aktivnosti odloilno vpliva na razvoj blagovnih
znamk,jenamrekljunegapomenazapreživetjepodjetijvdigitalnemsvetu,zakaterega
staznailnihitraodzivnostinpovezljivostposameznikov(VanDoornindrugi2010).
Pravinternetjesodobnemupotrošnikuomogoil,dazorodjisocialnihomrežij,blogovin
specializiranihspletnihstrani4kreiralastne,visokopersonaliziranevsebinetertakozaradi
možnosti veje selekcije in nadzora nad vsebinami postane monejši ter za oglaševalce
težjedosegljiv(Kirchhoff2009,19).
Ker je sodobni potrošnik neprestano povezan, sta pridobivanje in preverjanje informacij
postali asovno in prostorsko neodvisni aktivnosti. Spremenjeni naini informiranja,
poenostavljenemetodeplaevanja,poglobljenetehnikezbiranjapodatkov,soustvarjanje
vsebintermožnostdialogaspotrošnikomoglaševalcemnudijosvežepristope,skaterimi
lahkoizkoristijoprednostimobilnegatelefonakotuinkovitegaoglaševalskegamedija.

4

Wikipedia,Digg,Youtube,Flickr,Twitter,MySpace,Facebookipd.
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4PREDNOSTIINSLABOSTIMOBILNIKAKOTOGLAŠEVALSKEGAMEDIJA
4.1PREDNOSTIMOBILNEGATELEFONAKOTOGLAŠEVALSKEGAMEDIJA
4.1.1VISOKASTOPNJADOSEGA
Velikaprednostmobilnegatelefonavprimerjavistradicionalnimioglaševalskimimediji,je
v njegovem dosegu. Mobilni telefoni so v svoji osnovi naprave, ki so namenjene
komuniciranju, zato jih imajo uporabniki navadno ob sebi in vklopljene. Vsako mobilno
oglasno sporoilo, ki ga posameznik prejme, je torej, zaradi neodvisnosti od asa in
prostoranahajanjamobilnenaprave,nemudomadostopno(Krum2010,8).
Hitrost širjenja in rast uporabe novih telekomunikacijskih tehnologij s strani mobilnih
operaterjev in konnih uporabnikov, predstavlja predpogoj za uspešen razvoj mobilnega
oglaševanja.Številoaktivnihuporabnikovmobilnetelefonijevztrajnoraste,takoglobalno
kot tudi v Sloveniji, saj je po podatkih International Telecommunication Union (ITU)
stopnjapenetracijemobilnetelefonijevsvetuvletu2009dosegla68,2odstotnetoke,v
Evropipa118,5odstotnetoke(Slika4.1).Trenutnonasvetumobilnetelefoneuporablja
ževekot5milijarduporabnikov.


Slika4.1:Stopnjadosegagledenadeležuporabnikov,asovnoobdobjeinpodroje

Vir:APEK(20062009),ITU(2009).




Trend rasti je opazen tudi v Sloveniji, kjer razlika med letoma 2002 in 2009 znaša 17,7
odstotne toke. Po podatkih Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije(APEK),jevzadnjemetrtletjuleta2009stopnjapenetracijemobilnetelefonijev
Slovenijiprerasla102,7odstotnetoke.Kljubtemuvagencijiugotavljajo,daslovenskitrg
mobilnetelefoniješenidosegelstopnjezasienosti(APEK2009).
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4.1.2PERSONALIZACIJA
Personalizacija5oglaševalskihsporoiljeuspešnalevprimeru,kosooglaševalcidodobra
seznanjeni z individualnimi preferencami, potrebami, stališi in življenjskim stilom
naslovljenega posameznika. Upoštevati morajo kulturne in geografske razlike ter biti pri
tem pozorni ne le na doseganje komunikacijskih in prodajnih ciljev svojih naronikov,
temvetudinauinkovitoprilagoditevvsebinesporoilavedenjupotrošnika(ang.Context
BasedPersonalization).Tehnologijaomogoatudizaznavanjeinshranjevanjeinformacijo
asuintrenutnilokacijiposameznika,karpredstavljavelikoprednostmobilnegatelefona
predostalimioglaševalskimimediji.Zzbiranjeminformacijopotrošnikulahkooglaševalci
utilizirajo in nartujejo personalizirane oglaševalske kampanje in tako izkoristijo nove
naineciljanjaoziromanaslavljanjapotrošnikov(LepäniemiinKarjaluoto2005,205).
Zaširšosprejetostmobilnegaoglaševanjamorajotržnikiinoglaševalcistremetikefektivno
prenesenimi,vsebinskoinoblikovnoustreznimioglaševalskimisporoili,kiobpravemasu
naslavljajopraveganaslovnika.

4.1.3NATANNEJŠEDOSEGANJEPOTROŠNIKOV
Uinkovito oglaševanje temelji na ustrezni medijski strategiji, ki, z izborom primernih
medijskih tipov ter omejevanjem koliine prikazov oglasnih sporoil neaktivnim in
nezainteresiranimpotrošnikom,omejistroškeoglaševanjaposameznegapodjetja(Iyerin
drugi2005,461).
Bullanderindrugi(2005,1)ocenjujejo,damobilnenapraveleredkoposojamoalidelimoz
drugimi, zato oglaševanje prek mobilnega medija omogoa natanno ciljana in
posameznikuprilagojenaoglaševalskasporoila.
Sharma in drugi (2008, 164) ob tem dodajajo, da zbiranje in analiziranje demografskih,
psihografskihinkontekstualnihpodatkov,kisodosegljivispomojomobilnetehnologije,
predstavljapredpogojzauspešnosegmentacijoinnaslavljanjevednovejegaštevilatežje
dosegljivihnišnihskupinpotrošnikov.

5

Personalizacijajeopredeljenakotizgradnjapotrošnikovepripadnostiznegovanjemmedsebojnega»eden
enemu« odnosa (ang. One to one), pri katerem oglaševalec, z razumevanjem potreb posameznika, na
uinkovitnainzadovoljipotrošnikoveželjeoziromapotrebe(Riecken2000).
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Potreba po zbiranju in analizi razlinih vrst podatkov o uporabnikih mobilnih naprav je
omogoilarazvojrazlinihnainovdoseganjaskupinpotrošnikov(Preglednica4.1).
Preglednica4.1:Nainiciljanjapotrošnikov
NAIN
Demografsko
ciljanje

Razlinestarostneskupinemobilnenapraveuporabljajozarazlineaktivnosti,zatoje
pomembno,daoglaševalcizanaslavljanjedoloenihciljnihskupinuporabijoustrezen
tipmobilnegaoglasa.Mobilnispletindrugeaplikacijeobiajnouporabljapremožnejši
sloj,kiimajolažjidostopdozmogljivihmobilnihnaprav(Krum2010,3942).

Psihografsko
ciljanje

Psihografskipodatkisotežjedosegljiviinmerljivikotdemografski,vendarpomembni
zaoglaševalce,sajnudijovpogledvživljenjskistil,ideale,vrednote,mnenjainvedenje
potrošnikov.Vseprisotnostmobilnihtelefonovotežujeuinkovitouporabopodatkov,
saj ni mogoe vzpostaviti jasne povezave med specifino psihografsko skupino in
lastnikommobilnenaprave(Krum2010,4243).

Geografsko
ciljanje

Razline geografske regije nehomogeno sprejemajo tehnološke novosti na podroju
telekomunikacij, zato je stopnja uporabe mobilnega kanala med uporabniki na
razlinih nivojih. Telekomunikacijska infrastruktura, hitrosti omrežij, raznolikost
ponudbe mobilnih naprav, zakonska regulativa, cenovni razredi in kulturne norme
ustvarjajo razlike med regijsko loenimi uporabniki (Krum 2010, 44). Obenem pa
ciljanje, ki temelji na lokaciji, dovoljuje mobilni telefoniji, da izkoristi prednosti
množineuporabesistemaGPS(ang.GlobalPositioningSystem).Mobilnelokacijev
povezavi s sistemom GPS omogoajo popolnoma nov nain lokacijsko usmerjenega
iskanja in geografsko ciljanega mobilnega oglaševanja (Sharma in drugi 2008, 164).
Informacijeopotrošnikovifizinilokaciji,razkrivajotudiinformacijeospecifikiokolja,
kigatrenutnoobdaja.Oglaševalskasporoilasozatolahkoprilagojenagledenahrup,
gneo,uporabodoloenihtransportnihsredstevipd.(Krum2010,44).

Kontekstualno
ciljanje

Kontekstualno ciljanje je znailno predvsem za svetovni splet, najverjetneje pa bo
postalomonoorodjetudivmobilnemoglaševanju.Namenteganainanaslavljanja
jedostavljanjeustreznihsporoilizbranimposameznikomobasu,kijezanjenajbolj
primeren.Grezapoznavanjeinrazumevanjetrenutnihposameznikovihpotrebmed
njihovim iskanjem in na tej osnovi zgrajeno ponudbo ustreznih rešitev, v obliki
oglasov. V bližnji prihodnosti bodo zato množino obiskane mobilne spletne strani
imele za doloenega posameznika tudi prilagojeno število natanno ciljanih oglasov
(Sharmaindrugi2008,164165).

Vedenjsko
ciljanje

Vedenjskociljanjejenajhitrejerazvijajonainciljanjanaspletu.Zadoseganjevisoke
stopnje potrošnikove pozornosti se oglas, ki posameznika zanima, pojavi na
nepriakovanem mestu. Z uporabo mobilnih telefonov, nakupov prek mobilnega
telefona,prijateljev,povezavinpodobnihpodatkov,ciljanjepostanešenatannejše.
Implicitni podatki zasebnih virov, t.j. nakupi, ogled in uporaba mobilnih aplikacij, v
kombinaciji z eksplicitnimi podatki, kot so informacije o uporabniškem profilu,
odpirajo nov, kreativni svet naslavljanja uporabnikov prek mobilnih telefonov.
Mobilnespletnepasiceprihodnostibodoodražaleinzadovoljevalepravepotrebein
želje potrošnikov, saj bodo osnovane na informacijah o uporabniku in njegovi
zgodoviniiskanjapomobilnemspletu(Sharmaindrugi2008,165166).

Ciljanje
doloenih
mobilnikov

Vnekaterihprimerihjesmiselnooglaševalskasporoilaomejitilenatonodoloene
mobilnenaprave.Tanainnaslavljanjajeuporabenvprimeru,dajeformatvsebinein
oblikeoglaševalskegasporoilaprilagojentonodoloenimmobilnimnapravamalipa
dajecelotnaoglaševalskakampanjasoznamenasproizvajalcemposameznemobilne
naprave(Krum2010,4445).
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4.1.4VIRALNIUINKI
Wiedemann (2008, 49) je v svoji empirini študiji ugotovil, da recipienti, ki prejemajo
oglaševalska sporoila od znanih sporoevalcev, bolj aktivno participirajo v oglaševalskih
kampanjah. Osebno sporoilo je namre deležno vejega zaupanja kot prodajno
usmerjeno sporoilo, lansirano s strani oglaševalca. Prednosti, ki jih ponuja inherentna
naravamobilnihtelefonovkotkomunikacijskihnaprav,omogoajopotrošnikom,dadelijo
mobilne vsebine in informacije znotraj svojih socialnih mrež, zato se mobilna viralna
komunikacija uporablja tudi kot oglaševalsko orodje za širjenje prodajnih informacij in
vsebinznotrajtežjedosegljivihciljnihskupinpotencialnihpotrošnikov.
Oglaševalci so kmalu spoznali, da ni pomembno le v kolikšni meri potrošnik razširi
oglaševalskosporoiloaliinformacijo,temvekakoglobokovsocialnomrežovsehznjim
povezanih posameznikov ga uspe vsaditi. Visoko vkljueni potrošniki so pogosto tudi
strastnipromotorjiblagovnihznamk,kijihuporabljajo(Sharmaindrugi2008,83).

4.1.5PLAILNIMEHANIZMI
Finannatransakcijapredstavljakonniciljvsakeoglaševalskekampanje.Digitalnimediji,
ki omogoajo enostavno in zanesljivo online plaevanje, postajajo zaradi merljivosti in
stroškovne uinkovitosti vse pomembnejši marketinški kanali. Mobilne naprave z
vgrajenimiplailnimimehanizmioglaševalcempredstavljajoedinstvenoglaševalskimedij,
sajpotrošnikomnatokinakupanudijotudimožnostasovnoinprostorskoneodvisnega
mobilnegaplaila(Sharmaindrugi2008,84).
Mobilno plailo oznauje zmožnost plaevanja za izdelek ali storitev z mobilnim
telefonom.Mobilnetransakcijesolahkoizvedeneprekmobilnegaspleta,lahkopatudiv
offline okolju s pomojo NFC (ang. Near Field Communication) ali RFID (ang. Radio
Frequency Identification)6. Plaila po višini zneska in nainu procesiranja transakcij lahko
razvrstimonamikroinmakroplaila.Najpogostejšesonizkemobilnofinannetransakcije
ali mikroplaila, ki so kot posebna storitev obraunana neposredno pri mobilnem
operaterjuoziromaprekpotrošnikovekreditnekartice(Krum2010,237241).


6

VeouporabiindelovanjuNFCinRFIDsistemovvmobilnemoglaševanjusenahajanastrani40.
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4.1.6INTEGRACIJASTRADICIONALNIMIMEDIJI
Osnovni namen mobilnega oglaševanja ni v tem, da bi delovalo kot samostojna oblika
oglaševanja. Vseprisotnost, interaktivnost, sledljivost in merljivost mobilnih naprav
zapolnjuje vrzel, ki nastaja med obstojeimi offline in online oglaševalskimi
komunikacijskimikanali.Mobilnooglaševanjesezatonajvekratpojavljalekotintegriran
delcelostnihoglaševalskihkampanj(Krum2010,215–234)(Preglednica4.2).


Preglednica4.2:Nainiintegracijemobilnegastradicionalnimimediji
MEDIJIKOM.KANALI NAINIINTEGRACIJE
 Uporaba promocijskih besedil kot navodil za nalaganje iger,
asopisi,revije,letaki
aplikacijin uporabomobilnihkuponovvoblikiSMSsporoilali
Tiskani
katalogi,vstopnice,
raznovrstnihkodiranihvizualnihsporoil(QRindrugihkod).
mediji
rauni,embalažeipd.
 NavodilazainterakcijozzunanjimimedijiprekSMSsporoil.
 Neposrednodostopanjedospletnihalimobilnihspletnihstrani,
veleplakati,citylighti,
ki omogoajo nalaganje aplikacij, povezanih z oglaševanim
Zunanji
rollingboardi,
izdelkomalistoritvijo.
mediji
rotopanojiipd.
 Uporabaraznovrstnihkodnaembalažahizdelkov.

Spletni
mediji

spletnestrani,blogi,
epošta,socialne
mrežeinportali,
video,glasbaipd.

TV,ipTV,streaming
Mediji
TV,radio,digitalniin
oddajanja
HDradio,filmiipd.

 Vpeljavaspletnih pasicingumbovprekkaterihlahkouporabnik
dostopadomobilnihvsebin.
 PošiljanjaURLpovezavzaneposrednidostopdomobilnihstrani.
 Promoviranjemobilnihvsebinnatradicionalnihspletnihstraneh.
 Uporaba spletnih viralov preko socialnih mrež in blogov za
promoviranjemobilnihaplikacij.
 Optimizacijaepoštnihvsebinzamobilnenaprave.
 IntegracijaTwittervsebinvdokumentarnihoddajahin
resninostnihšovih.
 Televizijskepasice,kipozivajokSMSparticipaciji.
 GlasovanjamedzabavnimiTVoddajamiinresninostnimišovi.
 VzpodbujanjeposlušalcevkparticipacijizSMSsporoilipri
radijskihglasovanjih,glasbenihželjah,vprašanjihinkomentarjih.
 Sporoanjepovezavdomobilnihinspletnihstrani,kiomogoajo
nalaganjeaplikacij,glasbeiniger.
 Sporoanjepovezavzanaknadnoposlušanjeradijskihoddaj.

Vir:povzetopoKrum(2010,216226).


VelikoprednostmobilnegatelefonapredstavljaunikatnaSMS(ang.ShortMessageService)
platforma,kijetradicionalnimmedijemomogoila,dasotipostaliinteraktivniinzatobolj
merljivi. Neposredna odzivnost SMS sporoila omogoa oceno stopnje participacije
obinstvapriposameznitelevizijskialiradijskioddaji.Tudinapodrojumedijevizvendoma
(ang. Out Of Home Media) je mobilna tehnologija z SMS participacijo potrošnikov in
razlinimi vrstami kodiranih vizualnih sporoil ponudila svežino tradicionalnim oblikam
oglaševanja(Sharmaindrugi2008,102106).
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4.1.7MERJENJE
Sposobnost merjenja uinkovitosti oglasnega sporoila predstavlja osnovo za doloanje
cenoglasnegaprostora(Preglednica4.3).Mobilnooglaševanjejezaradinekaterihskupnih
znailnosti in združevanja s svetovnim spletom v veliki meri prevzelo že uveljavljene
nainemerjenjaspodrojaspletnegaoglaševanja.Glavnamerilauinkovitostimobilnega
oglaševanja predstavlja število doseženih uporabnikov, število klikov na oglas (CTR) in
številoakcij,kijihjeoglassprožil(CPA).Prikazimobilnihoglasovsoobiajnokupljenipo
cenizatisoprikazov(CPM/CPT)alipapoceniuporabniškegaklikanaoglas(PPC).


Preglednica4.3:Nainimerjenjauinkovitostimobilnegaoglaševanja
KONCEPT
CPM/CPT
(ang.CostperMille/
ang.CostperThousand)

CPMmatrikajenainmerjenjauinkovitostispletnih,sedajpatudimobilnih
oglaševalskih pasic (ang. Banners). Mobilne spletne strani zagotavljajo
oglaševalcudoloenošteviloprikazovoglasa(ang.Impressions),katerimnaj
bibilaciljnapublikadomnevnoizpostavljena.CPMseuporabljapredvsemza
izgradnjo in utrditev blagovnih znamk na trgu oziroma znamenje (ang.
Branding)(MobileMarketingAssociation2008,9).

PPC
(ang.PayperClick)

ModelPPC,ki sepojavljatudikotCPC(ang.CostperClick),se naspletuin
mobilnem spletu uporablja v povezavi s spletnimi iskalniki in iskalnim
marketingom. V mobilnem oglaševanju se ta nain merjenja uinkovitosti
oglaševanja uveljavlja z razvojem mobilnih iskalnikov npr. Google Mobile,
Yahoo!Mobile,Taptu,BingMobileipd.(Sharmaindrugi2008,187).

CPC
(ang.CostperCall)

ModelCPC,predstavljarazliicoPPC,sajseobanainauporabljavpovezaviz
mobilnimispletnimiiskalniki.Iskalnikobklikunarezultatiskanjauporabniku
namesto zadetkov na spletnih straneh izpiše telefonske številke ponudnika
oglaševanih izdelkov ali storitev. Vsak klic s strani potrošnikov je plaljiv
(Sharmaindrugi2008,187188).

CPA
(ang.CostperAction)

CPA je model merjenja, ki temelji na akciji oziroma neposrednem odzivu
potrošnikov v obliki naroil, prodaje, nalaganja aplikacij in iger, registracije
naspletnihinmobilnihstranehipd.(Sharmaindrugo2008,188189).

CTR
(ang.ClickThroughRate)

CTR je najbolj pogosta oblika merjenja uspešnosti spletnih in mobilnih
oglaševalskih kampanj, ki meri potrošnikove reakcije na spletni ali mobilni
oglas, ko ti s klikom ali dotikom neposredno dostopajo do dodatnih
informacij na spletni strani oglaševanega izdelka ali storitve. Pri doloanju
cenoglaševanjapomodeluCTRseštevilouporabnikov,kisokliknilinaoglas,
deli s številom prikazov posameznega oglasa (ang. Impressions) (Mobile
MarketingAssociation2008,8).

Sindikacija
(ang.Syndication)

Sindikacija omogoa doloanje cene spletnih in mobilnih oglaševalskih
vsebin, na osnovi razširjenosti in priljubljenosti doloene aplikacije in/ali
vtinika (ang. Widget). Tovrstne aplikacije potrošnikom navadno nudijo
možnostustvarjanjainobjavelastnihvsebintersocialnegamreženjakotnpr.
Facebook,Youtube,MySpaceipd.(Sharmaindrugi2008,189).

Deljenidobiek
(ang.SharedRevenue)

Konceptdeljenegadobikapredstavljaparticipacijomobilnegaoperaterjapri
dobiku,kigaustvarijooglaševalci,naronikiterrazvijalciaplikacijinvsebin
(Sharmaindrugi2008,189).
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4.1.8INTERAKCIJA
Pametni mobilni telefoni (ang. Smartphone) z zaslonom na dotik, vgrajenim globalnim
pozicijskim sistemom (GPS), fotoaparatom, merilcem pospeška (ang. Accelerometer),
možnostjo sinhronizacije z drugimi elektronskimi napravami ipd. so mono spremenili
naininterakcijemeduporabnikominmobilniminapravami(Griffiths2010,1).
Spremenjene naine interakcije s sodobnimi mobilnimi napravami je raziskal tudi Rukzio
(2010, 710), ki je mobilno interakcijo razvrstil na ve razlinih oblik. Vse temeljijo na
prvotni interakciji loveka z mobilno napravo, ki posamezniku omogoa, da na razline
naine7vstopavnaslednjeoblikefizinihmobilnihinterakcij8:


 mobilna interakcija z osebami, za katero je znailna neposredna izmenjava
multimedijskih datotek, podatkov, mobilnih aplikacij in iger prek brezžinih
povezav(IRaliBluetooth),


 mobilna interakcija s prostori, ki temelji na lokacijsko orientiranih mobilnih
storitvah,kiuporabnikuomogoajo,dasedoloenamobilnaaplikacijaodzivaglede
naprostortrenutneganahajanjaposameznika,


 mobilna interakcija s stvarmi, kot so oglaševalski objekti, površine in pametne
elektronske naprave, prek katerih se lahko uporabnik s skeniranjem kodiranih
vizualnihsporoilzmobilnonapravoneposrednopoveženaspletnenaslove(URL)
oglaševanihizdelkovinstoritev.


Sharma in drugi (2008, 8182) mobilno interakcijo med oglaševalcem in potrošnikom
pojmujejo nekoliko širše, in sicer kot sposobnost oglaševalca, da z mobilno oglasno
vsebino pri potrošniku vzbudi dovolj pozornosti in interesa za izvršitev želenih akcij. S
klikomnadoloenomesto,uporabniksprožiakcijovoblikiprostovoljnihregistracij,naroil
na RSS (ang. Real Symple Syndication) vsebine, prenosa mobilnega videa, sprejemanja
mobilnih opozoril ipd., kar oglaševalcem nakazuje na njegovo poveano vpletenost in
zanimanjezaoglaševaniizdelekalistoritev.
7

 pointing, touching, speech, keypad, point&shoot, Cblink, laser pointer, RFID/NFC grid, camera tracking,
sweeping,accelerationsensors,touchpad,joystick,scanning,rotatingcompass
8
Rukzio (2010, 7) je fizino mobilno interakcijo, za razliko od obiajne mobilne interakcije, opredelil kot
proces,kizasvojovzpostavitevzahtevafizinobližinonajmanjdvehrazlinihentitet.
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4.1.9MULTIMEDIJSKEZMOŽNOSTI
Mobilnitelefonsejerazvilvosebnonapravo,kivsebujetakoelementekomuniciranjakot
tudi multimedije. Veliko funkcij, ki so jih pred tem omogoale druge informacijske in
komunikacijsketehnologije,jepostalodostopnihtudiprekmobilnikov(slike,video,glasba,
radio,tv,internet,navigacija...)(Westlund2010,92).
Griffiths (2010, 1) dodaja, da se je predvsem z razvojem mobilnih telekomunikacijskih
omrežij(Slika4.2),kisoomogoilahitrejšedostopanjedomobilnegaspleta,prejemanjein
oddajanje spletne pošte ter možnost neposrednega nakupa številnih mobilnih aplikacij,
spremeniltudinainuporabemobilnihtelefonov.


Slika4.2:Razvojmobilnihtehnologij
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Vir:povzetopoWuindrugi(2007,11841193),Hribar(2007,285291).


Mobilna omrežja 3. in 3,5. generacije omogoajo prenose veje koliine podatkov, zato
lahko uporabniki pametnih telefonov ustvarjajo, pošiljajo in prejemajo sporoila v obliki
teksta,slike,zvoka,videainanimacije.Zaoglaševalcejetopriložnost,daizdelkeinstoritve
ciljni publiki predstavijo skozi proces interakcije, participacije in soustvarjanja ter tako
izkoristijo zmogljivosti sodobne mobilne tehnologije za oblikovanje zanimivejše
uporabniškeizkušnje(Wuindrugi2007,1189).
epravjeobstojeamobilnatehnologijažedovoljzmogljivazaimplementacijonaprednih
oblikmobilnegaoglaševanja,patehnineindrugetežave,kinastajajozaradispremenjenih
nainovinterakcije,zavirajouinkovitostmobilnegatelefonakotoglaševalskegamedija.
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4.2SLABOSTIMOBILNEGATELEFONAKOTOGLAŠEVALSKEGAMEDIJA
4.2.1PREOBREMENJENOSTMOBILNIHOMREŽIJ
Prveprenosepodatkovsovmobilnitelefonijiomogoila2.5Gmobilnaomrežja.Hitrarast
podatkovnegaprometajemobilneoperaterjeprisililavnadgradnjomobilnihomrežijv3G
in 3.5G, vendar so, zaradi narašajoega števila uporabnikov pametnih telefonov in
poveaneuporabeobogatenihpodatkovnihstoritev(ang.RichDataServices),tuditavse
bolj obremenjena. Mobilni operaterji skušajo z osamitvijo najvejih porabnikov, s
preusmerjanjem pretoka podatkov na WiFi in druga brezžina omrežja ter omejtivami
velikostipodatkovnihpaketov,vsajdelnorazbremenitiobstojeoinfrastrukturo.Razvojin
implementacijanovihtehnologij4Gmobilnihomrežij,kibodoomogoalevejopretonost
podatkov,zatopredstavljanujno,alekratkoronorešitev(Handa2009,25).
Omejitve velikosti multimedijskih sporoil, težave s pretonostjo podatkov in nižja
zanesljivost omrežij delno pogojujejo tudi kreativno uporabo mobilnega medija v
oglaševalskenamene.Pošiljanjeobogatenihmultimedijskihoglaševalskihsporoil(MMS),
kivkljuujejoelementevidea,animacije,zvoka,slike,tekstaininteraktivnihpovezav,jepri
mnogihmobilnihoperaterjihomejenozvelikostjopripetedatotekenavseganekaj100kb.
Neposredno pretakanje (ang. Streaming) mobilnega videa, animacij in glasbe se lahko,
zaradipadcapretonostipodatkov,zauporabnikaizvajaprepoasialipacelopopolnoma
zaustavi.Tudivprimeru,kooglaševalskosporoilodosežepotrošnikaingaprekQRaliBAR
kodinmobilnihspletnihpovezavpreusmerinamobilnespletnestraniobstajamožnost,da
že trenutnipadec v pretonosti podatkov ogrozi uporabniško izkušnjodo temere, da ta
prenehazbrskanjemalinakupovanjem.
Težave z narašajoim podatkovnim prometom in poveano obremenitvijo omrežij
nastajajo tudi na slovenskem trgu, zato sta oba najveja mobilna operaterja Mobitel in
Simobil umaknila pakete neomejenega prenosa podatkov in uvedla naelo pravine
uporabe,kiuporabnikupo20GBprenešenihpodatkovznižahitrostprenosapodatkovna
384kbs oziroma 128 kbs. Pri obeh mobilnih operaterjih je omejena tudi velikost
multimedijskihsporoil,insicerna300kb.PodatkovniprometsejevdružbiMobiteld.d.
odleta2008do2010povealza40krat,priemersovekot95%vsegaprometaustvarili
uporabnikiomrežijUMTS/HSPA,manjkot5%pauporabnikiGPRS/EDGE(Ropret2010).
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4.2.2POKRITOSTZMOBILNIMIOMREŽJISODOBNIHGENERACIJ
Pokritost z omrežji, ki omogoajo najvišje hitrosti prenosa podatkov, je na nekaterih
geografskih obmojih v Sloveniji še vedno nizka, zato je zahtevnejše aplikacije in
obogatene oglasne vsebine težje dostaviti dovolj velikemu številu ciljnih uporabnikov.
OvirozaprehodsklasinegaSMSoglaševanjavprivlanejšeoblikemobilnegaoglaševanja
predstavlja tudi nizka stopnja penetracije pametnih mobilnikov, ki podpirajo hitrejše
prenoseinobdelavovejekoliinepodatkov.Zaradiprenizkegadosegajeimplementacija
multimedijskihvsebinvmobilneoglasetržnomanjzanimivazaveinooglaševalcev.Poleg
tega je na obmojih z manj zmogljivimi omrežji uporabniška izkušnja pri brskanju po
mobilnemspletuinneposrednempretakanjuvideaaliglasbedodatnookrnjena.
Po neodvisni raziskavi oktobrske izdaje slovenske razliice revije Connect in nemškega
podjetjaP3SolutionsjebiloomrežjemobilnegaoperaterjaMobitelleta2008razglašeno
kottehninonajboljdovršenoomrežjeznajvišjopokritostjossignalomHSDPAvSloveniji.
Mobitelu je po podatkih raziskave tesno sledilo podjetje Simobil d.d., tretje mesto pa je
pripadlo podjetju Tušmobil d.o.o. Meritve so bile usmerjene na prenos podatkov pri
brskanju po mobilnem spletu (HTTP protokol) in prejemanje in oddajanje elektronske
pošte(IMAPinSMTPprotokola)(MihelivConnect2008).
S konstantnim nadgrajevanjem omrežnih tehnologij, širjenjem mreže oddajnikov in
poveevanjem števila baznih postaj,skušajo slovenski mobilni operaterji zagotoviti vejo
stabilnost in izboljšati pokritost z mobilnimi omrežji sodobnih generacij. Trenutna
pokritost prebivalstva na slovenskem trgu mobilnih komunikacij že dosega zahtevano
ravenzauspešnoimplementacijoobogatenihoblikmobilnegaoglaševanja(Preglednica4.4).



Preglednica4.4:PokritostomrežijtrehnajvejihmobilnihoperaterjevvSloveniji
MOBITELSIMOBILTUŠMOBIL
POKRITOSTPREBIVALSTVA
Standardnestoritve2G(GSM/GPRS)
99,7%
99,6%
97,0%
Prenospodatkov2,5G(EDGE)
97,7%
90,0%
97,0%
Širokopasovnimobilniinternet3G+(HSDPA)
74,8%
64,0%
61,0%
Širokopasovnimobilniinternet3G+(HSUPA)
74,8%
30,0%
61,0%
POKRITOSTOZEMLJA
Standardnestoritve2G(GSM/GPRS)
cca.85%
cca.80%
cca.76%
Prenospodatkov2,5G(EDGE)
cca.80%
cca.65%
cca.76%
Širokopasovnimobilniinternet3G+(UMTS/
cca.35%
cca.25%
cca.21%
HSDPA/HSUPA)
Vir:Mobitel(2010),Simobil(2010),Tušmobil(2010),DreamDesign(2010).
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4.2.3TEHNINEOMEJITVEMOBILNIHTELEFONOV
Poleg težav s preobremenjenostjo, stabilnostjo in pokritostjo omrežij pa se oglaševalci,
spletni oblikovalci ter razvijalci mobilnih aplikacij in vsebin sooajo tudi s tehninimi
omejitvami uporabniškega vmesnika pri veini na trgu prisotnih mobilnih telefonov.
Majhni zasloni, ki ne dovoljujejo prikaza doloenih grafinih elementov ali veje koliine
teksta in pomanjkljive tipkovnice, ki uporabniku otežujejo vnos podatkov, povzroajo
najvejetežaveprizagotavljanjuzadovoljiveuporabniškeizkušnje(Vatanparast2007,4).
Nielsen (2009), strokovnjak na podroju spletne interakcije in uporabnosti, je z rezultati
raziskave ugotovil, da kakovost interakcije in s tem povezana uporabniška izkušnja na
mobilnihtelefonihmonovariirata,predvsemzaradiraznolikostiuporabniškihvmesnikov
invelikostizaslonamobilnegatelefona.Izpostaviljedevetkritinihtok(Preglednica4.5)
inuporabniškoizkušnjobrskanjapospletnihstranehrazvrstilvtrirazrede:
 uporabniškaizkušnjanacelularnihmobilnihtelefonih,
 uporabniškaizkušnjanapametnihmobilnihtelefonih,
 uporabniškaizkušnjanacelozaslonskihpametnihmobilnihtelefonih.


Preglednica4.5:Kritinetokeuporabnostimobilnegatelefonapribrskanjupospletu
KRITINATOKAUGOTOVITVE
Uspešnostizvajanja Uporabnikisovvejimeriševednoneuspešnipriizvajanjuspecifinihakcij
1
želenihakcij
medbrskanjempospletnihstranehzmobilnimtelefonom.
2

asnalaganja
spletnihstrani

Veina spletnih strani se nalaga predolgo, posebej na mobilnikih, ki ne
podpirajo3GaliWiFi,karodvraauporabnikaoddostopanjadopodstrani.

3

Premikanjepo
spletnihstraneh

Premikanje (ang. Scroll) po obsežnih spletnih straneh pri uporabnikih
povzroaizguboorientacijeincelostnegapregledanadvsebino.

4

Popaenjespletnih
strani

Spletne strani se na mobilnikih mnogokrat prikažejo na popaen nain s
prevelikimiinprekrivajoimisefotografijamiintekstom.

5

Nepoznavanje
uporab.vmesnika

Uporabniki zaradi slabega poznavanja in kompleksnosti uporabniških
vmesnikovneizkorišajozmožnostibrskalnikovindrugihaplikacijvceloti.

6

JavaScriptinFlash
težave

7

Nezaupanje
uporabnikov

Napredni formati multimedije, Flash animacije in zahtevnejša Java koda
poveajomožnostneustreznegaprikazavsebinemobilnespletnestrani.
Uporabniki so nenaklonjeni uporabi mobilnega telefona za obutljivejše
opravkenamobilnemspletu,sajnezaupajovarnostnimmehanizmom.

8

Nadvladamobilnih
spletnihiskalnikov

Iskalniki postajajo vse pomembnejši tudi na mobilnem spletu, saj
uporabnikomnudijoželeneinformacijebrezobiskaspletnihstrani.

9

Tradicionalnaoblika
spletnihstrani

Tradicionalno oblikovane spletne strani so preve kompleksne za ogled na
mobilnikih,sajjetudinanajzmogljivejšihmobilnikihinterakcijaotežena.
Vir:JakobNielsen'sAlertbox(2010).
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Nielsen(2009)jedokazal,dalecelozaslonskipametnimobilnitelefonizvelikimizaslonina
dotik, podporo 3G in WiFi omrežij ter kakovostnim grafinim uporabniškim vmesnikom
(GUI)omogoajodovoljvisokostopnjointerakcijepribrskanjupomobilnemspletu.Kljub
tehnini dovršenosti pa se tudi pri uporabnikih tovrstnih naprav ob pregledovanju
neprilagojenih spletnih strani pogosto pojavljajo težave s preglednostjo in popaenostjo
vsebine. Spletni oblikovalci in razvijalci so zato spletne strani in aplikacije prisiljeni
prilagoditi tehninim omejitvam najbolj razširjenih mobilnih naprav oziroma ustvariti
samostojne mobilne spletne strani. Zmanjševanje koliine informacij in prilagoditev
grafinih elementov lahko mono zmanjšata estetsko privlanost mobilne spletne strani,
vendarstanujnizauspešnooptimizacijouporabniškeizkušnjenamobilnemspletu.

4.2.4POASNOSPREJEMANJEPAMETNIHMOBILNIHTELEFONOV
Poasno sprejemanje pametnih mobilnih telefonov s strani potrošnikov je predstavljalo
eno izmed najvejih ovir za splošno uveljavitev mobilnega spleta in s tem naprednejših
oblik mobilnega oglaševanja, saj so se tovrstne mobilne naprave obiajno uvršale v
najvišjecenovnerazredeinsozatobilezaštevilnepotrošnikenedosegljive.
Svetovna recesija in ogoren boj za tržne deleže sta proizvajalce prisilila v pospešeno
nartovanjeinlansiranjecenovnodostopnejšihmodelovpametnihtelefonov(ang.Budget
Smartphones)srednjegacenovnegarazreda(VirkiinKim2010).
Vpeljava3Gomrežij,znižanjecenmobilnihnapravinpodatkovnihprenosov,razumevanje
funkcijskihprednostiterrastoapotrebapodigitalnemsocialnemmreženjusopovzroile
trend rasti v številu uporabnikov pametnih telefonov tako na evropskem, kot tudi
slovenskemtrgumobilnihkomunikacij(JuniperResearch2009,2)(Preglednica4.6).


Preglednica4.6:Številouporabnikovpametnihtelefonov
DRŽAVAEUjanuar2009januar2010sprememba
VelikaBritanija
6.525.000
11.109.000
70%
Francija
4.842.000
7.140.000
48%
Nemija
6.309.000
8.429.000
34%
Španija
7.809.000
9.907.000
27%
Italija
13.510.000
15.037.000
11%
Slovenija
cca.200.000(januar2011)
Vir:comScore(2010),MarketingMagazin357(2011,51).


27

4.2.5KOMPLEKSNOSTTRGAMOBILNIHTELEKOMUNIKACIJ
Trg mobilnih komunikacij je Basole (2008, 65) oznail kot veliko in kompleksno omrežje
razlinihpodjetij,kiso,znamenomzagotavljanjakonkurenneponudbemobilnihizdelkov
instoritevkonnimuporabnikom,vkonstantniposrednialineposredniinterakcijidrugoz
drugim (Slika 4.3). Zlivanje razlinih tehnologij je povzroilo, da so mnoga podjetja, ki
tradicionalno delujejo v loenih industrijah (npr. kabelski ponudniki, mediji in zabava,
ponudnikiiger...),vstopilanatrgmobilnihkomunikacij,kjersoseuveljavilakotponudniki
komplementarnihmobilnihizdelkovinmobilnihstoritev(Basole2008,65).
Vatanparast (2007) je komunikacijo prek mobilnega medija, predvsem zaradi tehnine
raznolikosti številnih mobilnikov, proizvedenih s strani razlinih proizvajalcev mobilnih
naprav9,oznailkotenonajboljkompleksnih.Oglaševalskavsebinamorabitiznamenom
doseganja zadovoljive uporabniške izkušnje, ki je temelj za uspešno sprejetje mobilnega
oglaševanjameduporabniki,prilagojenavelikostiinloljivostizaslonov,procesorskimoi
inkoliinipomnilnikaštevilnihrazlinihmobilnihnaprav.


Slika4.3:Ponudnikiinnjihovamedsebojnapovezanostnatrgumobilnihtelekomunikacij
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Ponudnikistoritevplaevanja

Ponudnikiomrežneinfrastrukture




Internetniponudniki



Proizvajalcimobilnihnaprav


Kabelskiponudniki



Vir:Basole(2009,10).
9

AlcatelMobilePhones,AppleInc.,BenQSiemens,Danger,HTCCorporation,HPPalmInc.,LGElectronics,
Motorola,Nokia,ResearchinMotion(RIM),SamsungTelecommunications,SonyEricsson,...
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Implementacijoobogatenihoblikmobilnegaoglaševanjaotežujetudiraznolikostmobilnih
platformoziromaoperacijskihsistemovnatrgumobilnihkomunikacij.Veinaproizvajalcev
mobilnih naprav je razvila lastne mobilne platforme10, nekateri pa so se povezali s
ponudnikileteh,zatonarazlinihmobilnihtelefonihnaletimotudinarazlineoperacijske
sisteme.Stem nastajajokljune razlikevprednaloženiprogramskiopremiin aplikacijah,
posledino pa tudi v funkcijskih zmožnostih posamezne mobilne naprave. Poleg
proizvajalcevmobilnihnapravinponudnikovmobilnihplatformdodatnoovirouveljavitvi
mobilnega oglaševanja predstavlja še raznolikost v cenovni politiki in tehnoloških
zmogljivostihštevilnihmobilnihoperaterjev11,prisotnihvposameznigeografskiregiji.
Partnerskiodnosmedponudnikioglaševalskihstoritevinmobilnimioperaterjipredstavlja
osnovozabrezhibnointegracijomobilnegaoglaševanjavekosistemmobilnihkomunikacij.
Mobilni operaterji namre razpolagajo s strokovnim znanjem o mobilnih in omrežnih
tehnologijah, nadzirajo vse kanale mobilnega sporoanja in obenem shranjujejo
demografske,psihografske,kontekstualne,tehnineindrugepodatkeosvojihnaronikih
innjihovihmobilnihnapravah(Vatanparast2007).
Yunos in drugi (2003, 16) dodajajo, da je za uspešen obstoj in razvoj mobilnega
oglaševanja esencialnega pomena tudi sodelovanje z organizacijami, ki skrbijo za
standardizacijo in regulacijo mobilnooglaševalskih praks, formatov, vsebin, plail in
prenosapodatkov.

4.2.6VDORVZASEBNOSTINZBIRANJEOSEBNIHPODATKOV
Mobilno oglaševanje pri veini potrošnikov vzbuja negotovost in nelagodje, saj na tem
podrojuregulacijskimehanizmišenisodoseglistopnjeuinkovitosti,kibioglaševalcemv
celotiprepreevalanenadzorovanoposeganjevpotrošnikovozasebnost.Mobilnanaprava
potrošnikom predstavlja osebni kanal sporoanja, zato so nepriakovana sporoila
neznanihpošiljateljevoznaenakotmoteainnezaželena(Vatanparast2007).
Naklonjenost uporabnikov mobilni prodaji in mobilnemu oglaševanju temelji na odnosu
oglaševalcev do zasebnosti, ki mono vpliva na zaupanje potrošnikov. Zaskrbljenost
10

iOS(AppleInc.),Android(GoogleInc.),Symbian(Nokia),WindowsMobile(Microsoft),RIMBlackberryOS
(ResearchinMotion),webOS(HPPalmInc.),Bada(Samsung)ipd.
11
MobilnioperaterjivSloveniji:Mobitel,Simobil,Tušmobil,Debitel,T2,IziMobil
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mednarodnih organizacij za varovanje potrošnikove zasebnosti12 se zato v najveji meri
nanaša na zbiranje, uporabo in razkrivanje potrošnikovih osebnih podatkov s strani
mobilnih operaterjev. Takšno ravnanje oglaševalcem omogoa dostop do potencialno
uporabnihpodatkovomobilnihklicih,finannihtransakcijah,raunih,lokacijiinmobilnih
napravahuporabnikov,karlahkoprivededoeskalacijezlorabinnadlegovanjapotrošnikov
sslabociljanimiinneželenimisporoili(ang.Spam)(King2008,247250).
Krum (2010, 259) se strinja, da so za prepreevanje širjenja neželenih sporoil v najveji
meri odgovorni mobilni operaterji, a obenem dodaja, da bi se morali tudi oglaševalci
zavedati destruktivnih posledic mobilnooglaševalskih praks, ki niso skladne s sprejetimi
kodeksiinzakonodajoospoštovanjupotrošnikovezasebnosti.
The Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), evropsko združenje za razvoj mobilnih
komunikacij,jevletu2006objavilodokumentCodeofPracticeMobileSpam,skaterim
mobilne operaterje pozivajo k prostovoljnemu upoštevanju smernic za uinkovitejše
prepreevanje neželenih komercialnih sporoil uporabnikom mobilnih storitev. Leto
kasneje so se lani združenja GSMA, med katere spadajo tudi vsi slovenski mobilni
operaterji,prostovoljnozavezaliupoštevanjuzahtevCodeofConductforSaferMobileUse
by Younger Teenagers and Children, s katerimi skušajo zagotoviti varnejšo uporabo
mobilnihstoritevmedmladoletnikiinotroci.
V evropskem prostoru je, poleg samoregulacijskih mehanizmov, mobilno oglaševanje
nadzorovano tudi z zakonodajo, ki od oglaševalca zahteva potrošnikovo dovoljenje za
pošiljanje oglaševalskih sporoil (ang. Optin Mobile Advertising). Evropske korporacije
morajo spoštovati ve EU direktiv, ki se nanašajo na zasebnost in osebne podatke
potrošnikov. Med najpomembnejše spada Direktiva o obdelavi osebnih podatkov in
varstvuzasebnostinapodrojuelektronskihkomunikacij(Directive2002/58/EC).
MobileMarketingAssociationjeleta2003objavilaprvikodekst.i.GlobalCodeofConduct,
ki vkljuuje šest nivojev oziroma Cjev potrošnikove zasebnosti: izbira, nadzor, omejitev,
prilagoditev, pozornost in zaupnost (ang. Choice, Control, Constraint, Customization,
Consideration,Confidentiality).Uveljavilsejekotsplošnikodeksmobilnegaoglaševanja.
12

 The Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), The Mobile Marketing Association (MMA), The Direct
Marketing Association (DMA), Federal Communications Commission (FCC), The World Wide Web
Consortium(W3C),PrivacyandElectronicCommunicationsRegulation(PECR),Children'sOnlineProtection
Act(COPA)ipd.
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4.2.7CENEMOBILNIHPODATKOVNIHSTORITEV
Vpeljava mobilnega oglaševanja v splet tržnega komuniciranja podjetij je za tržnike in
oglaševalcevpreteklostipredstavljalovisokoposlovnotveganje,predvsemzaradivisokih
finannih vložkov v tržne raziskave, razvoj in tehnologijo. Dodatno oviro so predstavljale
tudi visoke cene podatkovnih storitev in mobilnih naprav, namenjenih konnim
uporabnikom.Finannivložekvmobilnooglaševanjejevtistemobdobjumonopresegal
potencialdoseženegauinkapriciljnihpotrošnikih(Yunosindrugi2003,1314).
Po oceni Bulander in drugi (2005) so cene podatkovnih storitev evropskih mobilnih
operaterjev v nekaj letih pospešenega razvoja omrežnih tehnologij padle na 1€ za 1Mb
prenešenihpodatkov,0,4€zaposlanoMMSsporoiloin0,2€zaposlanoSMSsporoilo.Za
oglaševalce je obstojea cenovna politika mobilnih operaterjev, kljub ugodnejšim
pogojem, še vedno predstavljala enega izmed glavnih inhibitorjev za širšo uporabo
mobilnegamedijavoglaševanjuinmarketingu(Bulanderindrugi2005).
Razširjena ponudba uporabnikom prilagojenih naroniških paketov in raznolikost cen
gostovanja na mobilnih omrežjih številnih mobilnih operaterjev v tujini (ang. Roaming)
otežujeta natanno doloitev cen podatkovnih storitev tako na slovenskem, kot tudi na
evropskem trgu mobilnih komunikacij. Z analizo cen predplaniških paketov mobilnih
operaterjevlahkokljubtemuocenimo,dasosevzadnjihletih,vprimerjavizugotovitvami
Bulander in drugi (2005), podatkovne storitve v Sloveniji in Evropi še dodatno pocenile
(Preglednica4.7).VzpodbudenjetudidogovorEvropskegaparlamenta,Evropskekomisije
in 27 držav lanic EU13, s katerim je bilo doseženo poenotenje cen SMS sporoil ter
pocenitevprenosapodatkovpriuporabimobilnegaspletavtujini.


Preglednica4.7:Okvirnecenestoritevpredplaniškihpaketovmobilnihoperaterjev
CENASTORITVE
SMSsporoilo
MMSsporoilo
Prenos1MB(1024kb)podatkov

 SLOVENSKITRG
MobitelSiMobilTušmobil
0,09€
0,11€
0,08€
0,09€
0,11€
0,10€
0,54€
0,51€
0,50€

EVROPSKITRG
0,11€
0,16€
0,80€

Vir:Mobitel(2010),SiMobil(2010),Tušmobil(2010),Europe'sinformationsociety(2010).

13

EURoamingRules(1.7.2009)mobilneoperaterjedržavlanicEUzavezujekpoenotenjuceneSMSsporoil
na0,11€inznižanjucenmobilnegaprenosapodatkovna0,80€za1Mbprenesenihpodatkovprigostovanju.
Dokument je bil1.7.2010dopolnjen z dolžnostjo mobilnih operaterjev,dasprva opozorijo in nato omejijo
prenospodatkovgostujoemuuporabniku,kotadosežepredhodnodogovorjenooz.splošnomejo50€.
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5OBLIKEMOBILNEGAOGLAŠEVANJA
5.1MOBILNOSPOROILNOOGLAŠEVANJE(ang.MobileMessageAdvertising)
Mobilno sporoilno oglaševanje se najpogosteje uporablja za pridobivanje soglasja ob
vkljuitvipotrošnikavmobilneklubeinpromocijskeaktivnosti(ang.Optin),informiranje
terzaizgradnjobazpodatkov.Poznamoveoblikmobilnegasporoanjainoglaševanja:


 SMSsporoanje(ang.ShortMessagingService)jemobilnokomunikacijskastoritev,ki
omogoa izmenjavo kratkih tekstovnih sporoil do 160 znakov. Ne podpira
obogatenih oblik sporoanja, zato spada med najenostavnejše in najbolj razširjene
oblike mobilne komunikacije, ki so neodvisne od zmogljivosti mobilnih omrežij
sodobnih generacij in tehninih specifikacij mobilnih naprav uporabnikov. Storitev
oglaševalcemomogoavisokdoseg,obenempapodpiramožnostpošiljanjasporoil
tudiprekosebnihraunalnikov,strežnikovinaplikacij(MobileMarketingAssociation
2009,714).
SMS sporoanje predstavlja najbolj razširjeno, enostavno, poceni in hitro
mobilnokomunikacijskostoritev,kizinterakcijoinzmožnostjoneposrednegaodziva
vkljuuje in aktivira uporabnika. SMS oglaševanje se v najveji meri uporablja za
pospeševanje prodaje, posredovanje informacij o izdelkih in storitvah ter
vzpodbujanje potrošnikovega sodelovanja v televizijskih in radijskih oddajah.
Dodatno prednost oglaševalcem predstavlja zmožnost viralnega širjenja oglasnega
sporoila, ki jo omogoata enostavnost in razširjenost te storitve med potrošniki
(Sharmaindrugi2008,102107).


 Glasovno SMS sporoanje (ang. Voice Short Messaging Service) zapolnjuje vrzel, ki
nastaja med glasovnimi in tekstovnimi naini mobilne komunikacije. Pošiljatelju
omogoa, da prejemnika doseže na enostavnejši, manj mote in hitrejši nain, ne
glede na as ali prostor njunega nahajanja. Za razliko od tekstovnih SMS sporoil,
glasovnoSMSsporoilonepotrebujeznakovnepodporedoloenegajezika,obenem
paomogoatudimožnostizražanjakonotacijinemocij.Storitevnipogojenazvisoko
razvitostjo mobilnih omrežij in mobilnih naprav, zato oglaševalcem predstavlja
zanimivooblikoneposrednemobilnekomunikacije(Eppstein2010,12).
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 MMS sporoanje (ang. Multimedia Messaging Service) je naprednejša
mobilnokomunikacijska storitev, ki omogoa pošiljanje in prejemanje sporoil v
obliki animacij, fotografij, zvoka, videa in teksta. Zmožnost multimedijske
predstavnosti oglaševalcem nudi veje možnosti kreativnega izražanja in vejo
uinkovitost, saj je ta oblika mobilnega sporoanja za uporabnike atraktivnejša od
konvencionalnihSMSsporoil.Prednostobogatenih,multimedijskihsporoiljetudi
v tem, da potrošnik za prenos in ogled ne potrebuje vzpostavljene podatkovne
povezave,sajsoposlanapoobiajnihmobilnihomrežijinshranjenaneposrednona
mobilninapraviuporabnika(MobileMarketingAssociation2009).
Multimedijsko sporoanje vsekakor predstavlja naprednejšo razliico tekstovnega
SMSsporoanja,vendarpa,zaradiraznolikostimobilnihnaprav,cenovnihpolitikin
MMS standardov omrežij mobilnih operaterjev, oglaševalcem predstavlja manj
zanesljivooblikomobilnegaoglaševanja(Krum2010,112).

5.2MOBILNOSPLETNOOGLAŠEVANJE(ang.MobileWebAdvertising)
Mobilni splet v povezavi z mobilnimi iskalniki oglaševalcem omogoa stroškovno
uinkovito in natanno ciljano komunikacijo s potrošniki, ki imajo dostop do internetne
povezave.Obstajaverazlinihoblikmobilnihspletnihoglasov:


 Mobilna spletna pasica (ang. Mobile Web Banner Ad) spada med vsestranske
grafine oglasne enote mobilnega spleta, ki je prikazana na WAP portalih ali
mobilnih HTML straneh. Mobile Marketing Association jo oznauje kot statini
grafini element mobilne spletne strani, ki je namenjen uporabi v kampanjah
množine potrošnje. Osnovni namen tovrstnih kampanj je doseganje zadovoljive
uporabniške izkušnje neodvisno od omrežnih tehnologij, hitrosti prenosa podatkov
in modela mobilne naprave. V evropskem prostoru oglaševalci statine mobilne
spletne pasice pogosto dopolnjujejo z animiranimi razliicami, s katerimi lažje
pritegnejo pozornost in dodatno obogatijo uporabniško izkušnjo. Obe razliici
morata biti sposobni sprejemanja in procesiranja potrošnikove reakcije na oglasno
sporoilovoblikiklikaoziromadotika(MobileMarketingAssociation2009,26).

33



Krum (2010, 89) pojasnjuje, da so uporabniki s klikom na mobilno spletno pasico
preusmerjeni na celozaslonski oglas ali na mobilno spletno stran ponudnika
oglaševanega izdelka ali storitve. Lastniki visoko obiskanih mobilnih spletnih strani,
portalovinmobilnihskupnostioglasniprostornudijovzamenozaustreznoplailos
strani mobilnooglaševalskih mrež. Mobilne spletne pasice so zato obiajno
zakupljenepošteviluprikazovoziromamatrikiCPM(ang.CostperMille),zadodatno
izpostavljenostpotrošnikompasopogostovkljuenetudivmobilneigreinaplikacije
(ang.MobileDisplay)(Krum2010,89).


 MobilniPPCoglas(ang.MobilePayPerClickAd)je,kotpriobiajnemspletnemPPC
oglaševanju,tekstovnoin/alislikovnooglasnosporoilo,kijeprikazanovzdolžnoob
izpisu rezultatoviskanjana mobilnihspletnihiskalnikihinjeobraunano poštevilu
uporabniških klikov. Osnovni pogoj za prikaz mobilnega PPC oglasa predstavlja
ustreznostkontekstauporabniškegaiskalneganiza.Oglaševalcinamrezakupijoniz
kljunih besed, ki med iskanjem sproži prikaz mobilnih oglasov glede na višino
zneskaposameznezakupljenebesedeinustreznostkontekstamobilnespletnestrani
ziskalnimnizomuporabnika.MobilniPPCoglasiomogoajociljanjepotrošnikovtudi
gledenalokacijoinmobilnegaoperaterja(Krum2010,90).


 Kontekstualnimobilnioglas(ang.ContextualMobileAd)jeuporabnikomposredovan
prek mobilnega iskalnika s pomojo avkcijskega modela, ki združuje oglaševalsko
prizadevanjezazakupprimernepozicijeprikazaterustreznostkontekstamobilnega
oglasa in iskalnega niza uporabnika. Zasnovan je lahko v obliki teksta ali grafinih
elementov, prikazan pa je na zakupljenih pozicijah mobilnih spletnih strani in ne
vzdolžnoobrezultatihiskanjanamobilnemiskalniku,kotjetoznailnozamobilne
PPCoglase(Krum2010,91).


 Mobilni spletni idle screen oglas (ang. Mobile Web Idle Screen Ad) spada med
tekstovna in slikovna oglasna sporoila, ki so uporabnikom posredovana med
akanjem na zakljuek nalaganja mobilne spletne strani, mobilne aplikacije ali
podobnegaprocesa(Krum2010,91).
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5.3MOBILNOTVINVIDEOOGLAŠEVANJE(ang.MobileTVandVideoAdvertising)
Mobilno TV in video oglaševanje se postopoma razvija v eno najbolj uspešnih oblik
mobilnega oglaševanja s poudarkom na znamenju. Storitev mobilne TV omogoa
personalizirano interaktivno komunikacijo z visokim dosegom, saj je vzpostavljena prek
naprav,kisenahajajovneposrednibližinipotrošnika.Vsebina,voblikivideainzvoka,je
gledalcem lahko posredovana z oddajanjem (ang. Broadcasting), prenosom (ang.
Downloading)alipaspretakanjem(ang.Streaming).Slednjinainpredvajanjavsebineje
najboljuveljavljen,sajvelikoovirozadigitalnooddajanješevednopredstavljatehnološka
razvitost, ki v številnih državah še ni dosegla zahtevane stopnje za uspešno
implementacijo. Kljub temu lani UMTS Foruma menijo, da se bo mobilna televizija, z
združevanjem nainov posredovanja vsebine, dinaminostjo, možnostjo interakcije in
podporoplailnihmehanizmov,vbližnjiprihodnostirazvilavuinkovitomobilnostoritev
polnegaservisa(UMTSForum2009,35).
Mobilna TV in mobilni video oglaševalcem nudita razline oblike in naine integracije
mobilnihoglasovmedaliizvenmobilnegatelevizijskegaprograma:


 Mobilni oglasni premor (ang. Mobile Advertising Break) je oznaenkot interaktivni
oglasni video, ki je prikazan znotraj oglasnega bloka med mobilnim televizijskim
programom.Obinstvomuje,zarazlikoodtradicionalnegatelevizijskegaprograma,
izpostavljenokrajšias14.Kotalternativo lahko oglaševalci zadogovorjenoasovno
obdobje finanno podprejo vsebinsko ustrezen mobilni televizijski program ali
oddajo, ki v zameno za uporabo imena oglaševalca v svojem naslovu15 med
predvajanjemnevsebujemobilnihoglasnihpremorov(UMTSForum2009,36).


 MobilnaTVpasica(ang.MobileProgramBanner)jedelnotransparentnoalivceloti
vidno,animiranoalistatinooglasnosporoilo,kiprekrivadelaktivnegazaslonainje
prikazano med mobilnim televizijskim programom. Potrošniki so izpostavljeni le
mobilnimTVpasicam,kisoskladnezvsebinotelevizijskegaprogramaalioddaje,ki
jotrenutnospremljajo(UMTSForum2009,37).

14

IzpostavljenostmedtradicionalnimTVprogramom:2030sekundzaTVoglasin57minzaTVoglasniblok
Podobniprimerinamedmrežju:BlackberryAllAccessPreGameShow,BacardiSuperiorRadio,ipd.

15
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 Kratkimobilnioglasnivido(ang.MobileShortVideoAd)jelahkoprikazanpred,med
ali po predvajanju mobilnih TV in video vsebin. Potrošniki so tej obliki mobilnih
oglasnih sporoil obiajno izpostavljeni, medtem ko akajo na zagon aplikacije za
ogledvideaalimedmenjavomobilnihTVkanalov(UMTSForum2009,37).


 ESG oglas (ang. Advertisment within Electronic Service Guide) spada med
interaktivnaoglasnasporoilaElectronicServiceGuideportala,kispodporoštevilnih
multimedijskih formatov potrošnikom omogoajo spremljanje programov mobilne
TV ali mobilnega radia, interakcijo z vsebinami in prenašanje mobilnih video
posnetkov,glasbe,melodij,fotografij,aplikacijiniger.ESGoglasipogostovsebujejo
mobilne spletne povezave, ki potrošnika preusmerijo na mobilne spletne strani
oglaševanihizdelkovinstoritev(UMTSForum2009,37).

5.4MOBILNEAPLIKACIJEINIGRE(ang.MobileApplicationsandGames)
Sodobni pametni mobilni telefoni, dlanniki in tablini raunalniki so, z namenom
zagotavljanja stabilnosti in enostavnosti delovanja, na trg lansirani s prednaloženimi
operacijskimi sistemiterosnovnimsetomaplikacijiniger.Toje meduporabnikisprožilo
težnjepododatnihmožnostihpersonalizacijeinizboljšanjufunkcionalnostisvojihmobilnih
naprav.Programerskehišeinskupnostisamostojnihrazvijalcevsozatoprielezrazvojem
neodvisnih mobilnih aplikacij in iger, ki jim poleg finannih koristi predstavljajo tudi
uinkovitomarketinškoorodje(Krum2010,91–93).
Mobilnetržniceaplikacij16sopotrošnikomomogoileenostavnejšoizbiro,nakupinprenos
mobilnih aplikacij in iger ter posredno zagotovile osnovo za pospešen razvoj in
implementacijomanjvsiljivihoblikmobilnegaoglaševanjaspoudarkomnaznamenju:

 Mobilnapasicaznotrajaplikacije/igre(ang.InApp/GameDisplayAd)spadamed
vsestranskestatineinanimiraneoglasneenoteinzasedadelaktivnegazaslonaali
pa se pojavlja kot celozaslonski oglas pred zagonom ali po izhodu iz mobilne
aplikacijealimobilneigre(MobileMarketingAssociation2009,16).

16

AppleAppStore(Apple),AndroidMarket(Google),BlackberryAppWorld(RIM),Ovi(Nokia)ipd.
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 Integriranmobilnioglas(ang.IntegratedMobileAd/ProductPlacement)jemobilno
oglasnosporoilo,kijeumešenovmobilnoaplikacijoaliigroinoblikovanoustrezno
njenemukontekstuingrafinizasnovi.Omogoanevsiljivovizualnokomunikacijo,ki
predstavljadelpotrošnikoveuporabniškeizkušnje,sajsenenehnoprilagajavsebini
svojematineaplikacije(MobileMarketingAssociation2009,16).


 Sponzoriranamobilnaaplikacija/igra(ang.SponsoredMobileApplication/Game),
za razliko od znamenih mobilnih aplikacij, vsebuje sponzorski dogovor med
podjetjem,kiinvestiravrazvojalimarketinškeaktivnostimobilneaplikacijealiigre
in založnikom, ki v zameno za finanno podporo omogoi prikaz mobilnih oglasnih
sporoilsponzorja(MobileMarketingAssociation2009,17).
Finanni vložki sponzorjev, poleg izpostavljenosti oglasnim vsebinam, potrošnikom
omogoajo brezplane prenose in uporabo mobilnih aplikacij in iger. as
izpostavljenostimobilnimoglasomvariiramed10in30sekund,prikazanipasolahko
kotstatinialianimiranielementipredalipoigranjuigreoziromauporabiaplikacije
(Krum2010,138).


 Znamena mobilna aplikacija / igra (ang. Branded Mobile Application / Game)
predstavlja mobilno aplikacijo ali igro, ki je zasnovana na nain, da zadovoljuje
potrebe in priakovanja ciljne skupine posameznega podjetja ali blagovne znamke
(MobileMarketingAssociation2009,16).
Osnovninamenteoblikemobilnegaoglaševanjajeprenospotrošnikoveizkušnjein
njegovegaodnosa z blagovno znamko tudi na mobilne naprave (Krum 2010, 134–
135).


5.5MOBILNOOFFLINEOGLAŠEVANJE(ang.MobileOfflineAdvertising)
Med mobilno offline oglaševanje spadajo vse oblike mobilnih oglasov, ki za
izpostavljenost potrošnikom ne zahtevajo vzpostavljene podatkovne povezave ali drugih
nainovbrezžinegaprenosapodatkov.Dostopdomobilnegaspletauporabnikpotrebuje
šelepointerakcijizoglasnovsebino,kigapreusmerinamobilnospletnostranalipamu
omogoi nalaganje mobilnih aplikacij, iger in multimedijskih vsebin, ki so v povezavi z
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oglaševanim izdelkom ali storitvijo. Poznamo ve razlinih nainov mobilnega offline
oglaševanja:


 Kodiranavizualnasporoila(ang.MobileCodes)sodvodimenzionalnereprezentacije
informacij,kivsebujejokontaktnepodatke,naslovespletnepošte,naslovemobilnih
spletnihstrani(URL)indrugovsebino.Ustvarjenasospomojonamenskihspletnih
aplikacij17alispecifineprogramskeopreme,pojavljajopasekotenobarvni,statini
grafini elementi v obliki štirikotnika oziroma kvadrata. Oglaševalcem uporaba
kodiranih vizualnih sporoil v množinih medijih omogoa posredovanje znamene
vsebine potrošnikom na interaktiven, hiter in enostaven nain. S tehnologijo za
snemanjealifotografiranje,kijevgrajenavveinisodobnihmobilnikov,inmobilno
aplikacijo za oditavanje, lahko uporabniki skenirajo kodirano sporoilo ter tako
dostopajodomobilnihspletnihstrani,nagradnihkuponov,mobilnihaplikacij,igerin
multimedijskihvsebin(LisainPiersantelli2008,13).
Kodiranavizualnasporoilasepogostopojavljajokotsestavnideloglasnevsebine,ki
je potrošnikom posredovana prek tradicionalnih medijev množine komunikacije.
Zmožnostiinterakcijemedmobilnonapravoinkodiranimsporoilomoglaševalskim
kampanjam v tiskanih medijih in medijih pod rto zagotavlja vejo dinaminost in
vejomerljivost(Krum2010,113114,218,283).
Oglaševalci skušajo z razlinimi vrstami kodiranih vizualnih sporoil (Slika 5.1)
uporabnikaaktiviratiternadgraditiinprenestinjegovoizkušnjozblagovnoznamko
tudinamobilnenaprave.Vevropskemprostorusosevnajvejimeriuveljavilekode
neposrednegaodzivaoziromaQRKode(ang.QuickResponseCode).


Slika5.1:Vrstekodiranihvizualnihmobilnihsporoil







UPCABarkodaMaxiKodaEZKodaDataMatrixKodaQRKoda
Vir:prirejenopoLisainPiersantelli(2008,1),Krum(2010,114).
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Medceloviteinsvetovnoprepoznavneprogramskerešitvezaustvarjanjeinbranjemobilnih1D/2Dkod
spadatudiinigma,kijojerazvilopodjetje3GVision.
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 Vizualna zaznava oglasov (ang. Image Recognition) se najpogosteje uporablja za
promocijo in vzpodbujanje potrošnikov k nalaganju razlinih vrst mobilnih vsebin.
Oglaševalecsvojetiskaneoglasesprvaskenirainjihshranivdigitalnibazi.Nadrugi
strani potrošnik oglase, ki ga zanimajo, z mobilno napravo posname in fotografijo
oglasa pošlje na objavljeno mobilno številko oglaševalcu. Digitalna baza oglasov
omogoi medsebojno primerjavo vsebin in potrošniku pošlje povratno informacijo,
kisenanašanaposlanofotografijotiskanegaoglasa(Krum2010,223).


 Mobilni AIS oglas (ang. Mobile Active Idle Screen Ad) predstavlja oglas, ki je prek
prednaloženih mobilnih oglasnih platform18 lansiran v trenutku, ko postane zaslon
mobilnegatelefonaneaktiven.Potrošnikjezatooglasnivsebiniizpostavljenpredin
po vsaki interakciji z mobilno napravo. Mobilni AIS oglasi omogoajo natanno
ciljanointeraktivnokomunikacijo,kiodpotrošnikanezahtevaakcijevoblikiklikaali
dotika (ang. ZeroClick Distance). Uporabljajo se tako za namene oglaševanja kot
tudipospeševanjaprodaje(Sharmaindrugi274275).

5.6MOBILNOLOKACIJSKOOGLAŠEVANJE(ang.LocationBasedAdvertising)
Osnovo za mobilno lokacijsko oglaševanje predstavljajo lokacijsko orientirane storitve
(ang. LBS  Location Based Services), ki temeljijo na razlinih tehnologijah neposrednih
brezžinihpovezav.Teoglaševalcemomogoajopošiljanjeinformativnihalipromocijskih
sporoilvelikemuštevilupotrošnikovvtrenutku,kotivstopijovradijdosegabrezžinega
signala. Z razvojem lokacijsko orientiranih storitev so nastale tudi razline oblike
mobilnegalokacijskegaoglaševanja:


 Mobilno Bluetooth oglaševanje (ang. Mobile Bluetooth Advertising) predstavlja
stroškovnouinkovitooblikomobilnegalokacijskegaoglaševanja,kispomojotipal
(ang. Sensors) samostojno zazna potrošnika in mu ponudi možnost prenosa
pomenljivih informacij in vsebine prek Bluetooth povezave. Pogosto se uporablja
znotraj trgovskih centrov, letališ in drugih javnih prostorov, kjer se v neposredni
bližini oddajnikov nahaja veliko število posameznikov. Poleg težav z varnostjo in
18

AbaxiaMobileDesktop,ACESSNetFrontWidgets,Cibenix,InspritIntroPAD,CelltickLiveScreenMediaipd.
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tehnino raznolikostjo mobilnih naprav, je mobilno Bluetooth oglaševanje, zaradi
nespoštovanja potrošnikove zasebnosti, pogosto zaznano kot neželena in vsiljena
oblikamobilnegaoglaševanja(ang.Spam)(Sharmaindrugi2008,237239).


 Mobilno IR oglaševanje (ang. Mobile IR Advertising) predstavlja najstarejšo obliko
mobilnega lokacijskega oglaševanja, ki omogoa prenos podatkov prek infrardeih
žarkov. S to tehnologijo so bili opremljeni starejši modeli mobilnih telefonov in
prenosnikov,vendarsezaradizeloomejenegafizinegadoseganisplošnouveljavila
priproizvajalcihmobilnihnaprav(Krum2010,119).


 Mobilno Wi/Fi oglaševanje (ang. Mobile Wi/Fi Advertising) temelji na radijskih
signalih kratkega dosega, ki uporabnikom mobilnih naprav omogoajo dostop do
mobilnegaspleta.Oglasnasporoilasolahko,podobnokotprimobilnemBluetooth
oglaševanju,potrošnikomposredovananeposrednoalipanapasivennain,medtem
ko uporabnik vzpostavlja povezavo z internetom. Uporabljajo se tudi sponzorirani
Wi/Fiomrežnisistemi,kipredvzpostavitvijopovezavepotrošnikaizpostavijomobilni
oglasnivsebini(Krum2010,117118).


 Mobilno NFC oglaševanje (ang. Mobile Near Field Communication Advertising)
temeljinamobilnihsporoilih,kisosimultanoprejetainoddanaprekdvehrazlinih
naprav.Mobilnenaprave,kipodpirajoNFCkomunikacijo,solahkouporabljenekot
pametnekarticezadostopdozavarovanihobmoijstavbalikotplailnosredstvov
javnem potniškem prometu in trgovskih centrih. Za namene oglaševanja je NFC
tehnologija vgrajena v zunanje oglasne površine, ki potrošniku omogoajo, da z
zamahommobilnegatelefonaprekoglasnevsebineprejmeželenooglasnosporoilo
(Krum2010,118119).


 Mobilno RFID oglaševanje (ang. Mobile Radio Frequency Identification Advertising)
temelji na RFID ipih, ki prek radijskih valov shranjujejo in pošiljajo informacije do
mobilnih naprav potrošnikov. Oglasna sporoila vsebujejo URL naslove, telefonske
številke,nasloveelektronskepoštealipromocijskekode(Krum2010,118).
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5.7OBLIKE,NAMENKOMUNIKACIJEINMEDIJSKIFORMATIMOBILNEGAOGLAŠEVANJA
Mobilno oglaševanje se pojavlja v razlinih oblikah in z raznolikimi komunikacijskimi
nameni, kot je informiranje potrošnikov, vzpodbujanje k neposrednemu nakupu,
promocija v obliki nagradnih iger in kuponov, preusmerjanje na mobilne spletne strani,
izgradnjapodobeinzavedanjaoblagovnihznamkahipd.Oglasnavsebinajepotrošnikom
posredovanavmnogihmedijskihformatih,kizajemajotekst(TXT),ilustracijeinfotografije
(JPEG,GIF,PNG,SVG),animacije(ANIMIRANGIF,PMD,SWF),video(3GP,AVI,MOV,MPEG),glasboin
zvok(MID, MP3,MP4,WAV,AAC, RMF)teraplikacijeinigre(JAR,JAD,SILVERLIGHTZIP).Vspodnji
preglednicisopredstavljeninajpogostejeuporabljenimedijskiformati(Preglednica5.1).


Preglednica5.1:Oblikemobilnegaoglaševanja
OBLIKEMOBILNEGAOGLAŠEVANJANAMENKOMUNIKACIJEMEDIJSKIFORMATI
MOBILNOSPOROILNOOGLAŠEVANJE
SMSsporoanje
/
neposredninakup,informiranje,
GlasovnoSMSsporoanje
potrditevvkljuitve(ang.OptIn)
MMSsporoanje
JPG,GIF,MP3,WAV,AAC,3GP
MOBILNOSPLETNOOGLAŠEVANJE
Mobilnespletnepasice
promocija,preusmeritevna
MobilniPPCoglasi
GIF,PNG,JPEG,SVG
mobilnospletnostran
ANIMIRANIGIF,PMD,SWF
Kontekstualnimobilnioglasi
Mobilnispletniidlescreenoglasi
informiranje,zavedanjeoBZ
MOBILNOTVINVIDEOOGLAŠEVANJE
Mobilnioglasnipremor
zavedanjeoBZ,preusmeritev
MobilnaTVpasica
WMV,AVI,MOV,MPEG2,
promocija,preusmeritevna
3GP,JPG,PNG
Kratekmobilnioglasnivideo
mobilnospletnostran
ESGoglasi
MOBILNEAPLIKACIJEINIGRE
Mobilnepasiceznotrajaplikacije/igre
zavedanjeoBZ,promocija
JPG,PNG,GIF,ANIMIRANIGIF
Integriranimobilnioglas
zavedanjeoBZ
Sponzoriranamobilnaaplikacija/igra
Znamenamobilnaaplikacija/igra
JAR,JAD,SILVERLIGHTZIP
MOBILNOOFFLINEOGLAŠEVANJE
Vizualnazaznavaoglasov
informiranje,promocija
JPEG,GIF,PNG
Kodiranavizualnasporoila
neposredninakup,promocija
MobilniAISoglasi
zavedanjeoBZ,promocija
MOBILNOLOKACIJSKOOGLAŠEVANJE
MobilnoBluetoothoglaševanje
promocija,informiranje,
TXT,GIF,JPG,ANIMIRANIGIF,
neposredninakup
WAV,RMF,MP3,MIDI,MP4,
MobilnoIRoglaševanje
3GP,JAR
MobilnoWi/Fioglaševanje
zavedanjeoBZ
MobilnoNFCoglaševanje
promocija,informiranje,
TXT,GIF,JPG
neposredninakup
MobilnoRFIDoglaševanje
Vir:povzetopoMobileMarketingAssociation(2009,318),Krum(2010,113119).
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6MOBILNEOGLAŠEVALSKEKAMPANJE
6.1OBLIKEMOBILNIHOGLAŠEVALSKIHKAMPANJ
Jelassi in Enders (2004) sta, v sodelovanju z vodilno nemško interaktivno oglaševalsko
agencijo 12Snap,spremljalainanalizirala stanjemobilnegaoglaševanjav obdobju,ko so
senajvejesvetovnekorporacije19opogumileinprielezvkljuevanjemmobilnegamedija
vsvojmarketinškisplet.Spoznalasta,daseoglaševalskekampanjerazlikujejopostopnji
aktivnosti in participacije tako potrošnika, kot tudi oglaševalca (Slika 6.1). Za
konvencionalneoglaševalskekampanje,kioglasnovsebinoposredujejoprektradicionalnih
medijevzneinteraktivnim,enosmernimnainomkomunikacije,staugotovila,dapriobeh
dosegajo nizko stopnjo aktivnosti. Nasprotno pa sta mobilne oglaševalske kampanje
oznaila kot kampanje, ki s participacijo in vkljuevanjem potrošnikov omogoajo višjo
stopnjoaktivnostipotrošnika,oglaševalcaalipaobeh.


Slika6.1:Shemastopnjeaktivnostioglaševalcainpotrošnikaprirazlinihoblikahoglaševalskihkampanj
visoko

Mobilne
kampanje
POTISKA
(ang.Push)
STOPNJAAKTIVNOSTI
(OGLAŠEVALEC)

Konvencionalne
ogl.kampanjebrez
interaktivnih
elementov:
 Tisk
 TV
 Radio

Mobilne
kampanje
DIALOGA
(ang.Dialogue)

Mobilne
kampanje
POTEGA
(ang.Pull)

nizko

nizko

visoko
STOPNJAAKTIVNOSTI
(POTROŠNIK)



Vir:JelassiinEnders(2004).


Visoka stopnja aktivnosti oglaševalca nakazuje na proaktivnost v pristopu oglaševalske
agencijekpotrošniku,medtemkovisokastopnjaaktivnostipotrošnikaizražavejomero
njegove odzivnosti na oglasno vsebino. Mobilni telefoni z vgrajenimi mehanizmi, ki
19

Jelassijespremljalinanaliziralmobilneoglaševalskekampanjepodjetij:Wella,Sony,Toyota,MTV,20th
CenturyFox,Adidas,McDonald's,NestléinMicrosoft,kijihjezasnovalainizvedlaagencija12Snap.
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omogoajospontanointerakcijoinneposredniodziv,korporacijampredstavljajouinkovit
medijzadoseganjeinaktiviranjeskupinmlajšihpotrošnikov(JelassiinEnders2004).
Glede na stopnjo aktivnosti oglaševalca in potrošnika lahko mobilne oglaševalske
kampanjerazvrstimona:


 Mobilne kampanje potiska (ang. Mobile Push Campaigns) predstavljajo obliko
mobilnih oglaševalskih kampanj, za katere je znailno proaktivno posredovanje
kratkihoglasnihsporoiluporabnikombrezžinihnaprav.Zauinkovitonaslavljanje
ciljnihskupinpodjetjazdružujejolastnebazepodatkovalipabazepodatkovzunanjih
ponudnikov z obstojeimi profili potrošnikov. Mobilne kampanje potiska, ki ne
spoštujejopotrošnikovezasebnosti,sopogostopercipiranekotvsiljive,zatomorajo
oglaševalcipotrošnikomponuditimožnostizbireinpridobitipotrošnikovodovoljenje
za neposredno pošiljanje kratkih tekstovnih alimultimedijskih oglasnih sporoil. Za
doseganje zastavljenih komunikacijskih ciljev mobilne kampanje potiska je treba
skrbno izbrati in ciljati le tiste skupine potrošnikov, ki predstavljajo potencialne
kupce oglaševanih produktov in storitev. Poznavanje in upoštevanje potrošnikovih
podroij interesa oglaševalcem omogoa, da z natanno usmerjeno komunikacijo
uspešno prepreijo odtujitev nezainteresiranih kupcev in optimizirajo uinek
mobilnegaoglaševanja(Jelassi2004).
Sharma in drugi (2008, 154) opozarjajo, da so lokacijsko orientirane mobilne
kampanje potiska postale neprimerne za doseganje sodobnega potrošnika, saj sta
mo in nadzor nad oglasnimi vsebinami pri veini digitalnih medijev že prešla od
oglaševalcainblagovnihznamkkpotrošniku.


 Mobilnekampanje potega (ang. Mobile Pull Campaigns) upoštevajo vse vejo mo
sodobnega potrošnika v digitalnem svetu, zato so prevzele že preverjene in
uveljavljene naine spletnega interaktivnega oglaševanja. Zanje je znailno, da z
dvosmernim nainom komunikacije uporabnikom omogoijo nadzor nad oglasno
vsebino in jih vzpodbudijo k obisku posameznih spletnih strani. Spletno iskalno
oglaševanje, ki omogoa prikazovanje oglasov glede na ustreznost iskalnega niza z
oglasno vsebino, tudi na mobilni platformi ustvarja veinski del oglaševalskega
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spletnega prometa. Esencialni del priprave mobilnih kampanj potega zato
predstavlja prilagoditev (ang. SEO – Search Engine Optimization) osnovne mobilne
spletne strani (ang. Mobile Landing Page) spletnim iskalnikom (Sharma in drugi
2008,152153).
JelassiinEnders(2004)dodajata,daoglaševalciprektradicionalnihmedijevpogosto
promovirajo interaktivne mobilne kampanje in tako pritegnejo potrošnike k
participacijivoglaševalskikampanjitudinamobilnihnapravah.


 Mobilne kampanje dialoga (ang. Mobile Dialogue Campaigns) se od mobilnih
kampanjpotiskainpotegarazlikujejopredvsempotrajanjuinintenzitetiinterakcije
med oglaševalcem in potrošnikom. Osredotoene so na ve razlinih tematik, ki
znotraj daljšega asovnega obdobja medsebojno prehajajo in na ta nain
nadgrajujejointerakcijospotrošnikom.Ciljmobilnihkampanjdialogajevzpostaviti
dolgotrajen odnos s potrošnikom, ki oglaševalcem omogoi vpogled v vedenje in
pripomorekspoznavanjumnenj,stališinpotreb.Naosnovipridobljenihinformacij
oglaševalci izdelajo natannejšo segmentacijo, prilagodijo ton komunikacije in
personalizirajooglasnovsebino(JelassiinEnders2004).


Preglednica6.1:Primerjavarazlinihoblikmobilnihoglaševalskihkampanj
M.KAMPANJEPOTISKAM.KAMPANJEPOTEGAM.KAMPANJEDIALOGA

Priprava

Ciljanooglasnosporoilo,
poslanouporabnikom,kisov:
podatkovnibazipodjetja,
zunanjipodatkovnibaza
Kratkatekstovnasporoila
(SMS),
Multimedijskasporoila
(MMS)


Prikaz

Mobilnioglasirazlinih
medijskihoblik

Mobilnepasice,
MobilniTV,videooglas,
Mobilnooglasniletak

Kontinuiranainterakcijamed
oglaševalceminuporabnikom

Mobilnaaplikacije
Mobilnivtinik(ang.Widget)
Mobilnaigra









Vkljuitev
(Optin)

Obveznavkljuitev
uporabnikapredlansiranjem
oglasnihsporoil.

Uporabnikisevkljuijos
povratnoinformacijo
(klic,klik,sporoilo).

Mogoisovsinainivkljuitve

Obseg

Posameznatematika

Posameznatematika

Verazlinihtematikvasu
trajanjamobilneoglaševalske
kampanje.

Dolžina

Kratkotrajno(24tedne)

Kratkotrajno(24tedne)

Dolgotrajno(vemesecev)

Namen

Neposredennakup

Promocija,preusmeritev

Informiranje,zavedanjeoBZ

Vir:povzetopoJelassiinEnders(2004),Parkindrugi(2008,356).
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6.2SNOVANJEUINKOVITIHMOBILNIHOGLAŠEVALSKIHKAMPANJ
Za uinkovito doseganje zastavljenih ciljev mobilnih oglaševalskih kampanj je, poleg
brezhibne integracije mobilne tehnologije na tehnini, storitveni in uporabniški stopnji,
treba upoštevati tudi potrošnikovo možnost izbire in njegovo pravico do zasebnosti.
Uporabnikom mora biti omogoeno prilagajanje  oglasne vsebineglede na razpoloženje,
preference, želje, potrebe, interese ter lokacijo in as. Obenem je treba zagotoviti, da
lahko kadarkoli vklopijo ali izklopijo prejemanje oglasnih sporoil ter samostojno
nadzorujejo odtekanje lokacijskih in drugih informacij znotraj mobilnih aplikacij ali
storitev, ki te podatke zbirajo in uporabljajo. Uporabniki naj bi v veji meri sprejeli
oglaševanjenasvojihmobilnihnapravah,eimajozagotovljennadzornadoglasnovsebino
termožnostdodatnihugodnostivoblikikuponov,nagradaliprirejenihcenpogovornihin
podatkovnih paketov pri mobilnem operaterju. Uspešnost mobilnega oglaševanja je
odvisna tudi od stopnje zaupanja, ki predstavlja temelj dolgoronega odnosa med
potrošnikom in blagovno znamko. Pozitiven odnos z blagovno znamko predstavlja
predpogoj za poglobljeno pridobivanje podatkov o potrošnikih, saj so ti v veji meri
pripravljeni deliti svoja mnenja, namene in želje le, ko se poutijo varne in zaupajo
podjetjem.Mobilnaoglaševalskakampanjamorazatotemeljitinanevsiljivi,transparentni,
personaliziraniininteraktivnikomunikaciji,kiuporabnikunanedvoumennainpojasnjuje
postopkeinposlediceprejemanjaoglasnihsporoilterhkratiupoštevalokalnepredpise,
obiajeinzakonodajo(Sharmaindrugi2008,263270).
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7IZSLEDKIPREDHODNEGARAZISKOVALNEGADELA
Vzporedno z razvojem sodobnih mobilnih tehnologij ter hitrim vzponom mobilnega
oglaševanja in mobilnega marketinga, predvsem na azijskih, evropskih in ameriških trgih
(Krum 2010, 278294, Sharma 2008, 131), narašajo tudi potrebe po intenzivnejših
raziskovalnihaktivnostihpotrošnikovepercepcije,odnosa,namenovinvedenjatakomed
podjetjiinkorporacijamikottudivakademskisferi.
Medtem,kojebilavzaetnihobdobjihrazvojamobilnihtehnologijveinaakademikov,ki
so prouevali digitalne medije, še vedno osredotoenih predvsem na raziskovanje
fenomena spletnega oglaševanja (Schlosser in drugi 1999, Scharl 2000, Krishnamurthy
2001, Brackett in Carr 2001), lahko prve raziskovalne študije mobilnega oglaševanja in
mobilnega marketinga zasledimo nekoliko kasneje (Balasubramanian in drugi 2002,
BarwiseinStrong2002,Barnes2002).
S pospešeno difuzijo mobilnih tehnologij in porastom mobilnih storitev je postopno
narašalotudišteviloraziskavspodrojamobilnegaoglaševanjainmobilnegamarketinga.
Mnoge med njimi uvršamo med konceptualna dela (Balasubramanian in drugi 2002,
Barnes2002, Kavassalis in drugi2003, Leppäniemi in Karjaluoto2005, Salo in Karjaluoto
2007,Parkindrugi2008,Shuang2010),vkaterihsopredstavljeniraziskovalnimodeli,ki
temeljijonaskupkuuveljavljenihteoretskihpredpostavkinizsledkihpredhodnihraziskav
spletnegaterdrugihpodroijoglaševanjainmarketinga.
Nerazvitost podroja mobilnega oglaševanja je v zaetnem obdobju raziskovanja
potrošnikove naklonjenosti mono ovirala zbiranje ustreznih empirinih podatkov, saj
uporabnikinisoimelipraktinihizkušenjzmobilnimoglaševanjem(Bauer2005,183).
Teorijarazumnihakcij(ang.TRA–TheoryofReasonedActions)20(FishbeininAjzen1975),
jezatopredstavljalakljunoteoretskoosnovoraziskovalnimmodelomempirinihraziskav,
skaterimisoavtorji(Tsangindrugi2004,Okazaki2004,Scharlindrugi2004,Bauer2005,
Blancoindrugi2010)prouevalipovezanostodnosaterpotencialnestopnjesprejemain
uporabemobilnegaoglaševanjainmobilnegamarketingamedpotrošniki.

20

Teorijarazumnihakcij(TRA)predpostavlja,dapotrošnikovazavestnaodloitevoizvajanjudoloeneoblike
vedenja, temelji na vrednotenju številnih dejavnikov, povezanih z raziskovalnim vprašanjem. Odnos in
namenpotrošnikazatoodloilnovplivatanaizoblikovanjenjegovegavedenja(Bauer2005,183).
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Tsang in drugi (2004) so pri raziskovanju odnosa, namena in vedenja potrošnikov v
povezavi z mobilnim oglaševanjem prevzeli raziskovalni model, namenjen prouevanju
potrošnikovenaklonjenostispletnemuoglaševanju21(BrackettinCarr2001)inkotmogoe
dejavnike vpliva na odnos do mobilnega oglaševanja izpostavili dejavnike zabavnosti,
informativnosti,iritacije,verodostojnostiindovoljenja.
Delno prirejene raziskovalne modele, ki temeljijo na enaki teoretski osnovi, so uporabili
tudiOkazaki(2004),Bauer(2005),Waldtindrugi(2009),Blancoindrugi(2010)terpotrdili
izsledke raziskovalne študije Tsang in drugi (2004), v kateri sta dejavnika zabavnosti in
informativnostiizpostavljenakotdejavnikaznajmonejšimvplivomnaodnospotrošnikov
do mobilnega oglaševanja. Tako zabavnost kot tudi informativnost mobilnega oglasnega
sporoila spadata med potrošnikove koristi (ang. Utility), ki so v nekaterih raziskavah
(Bauer 2005, Nyasveen in drugi 2005, Waldt in drugi 2009) izpeljane iz Teorije
zadovoljevanjapotreb(ang.UsesandGratificationTheory)22(Katzindrugi1973).
Po izsledkih empirinih raziskav Tsang in drugi (2004) ter Waldt in drugi (2009) ima
dejavnikiritacijemoannegativenvplivnaodnospotrošnikovdopotisnih(ang.Push)oblik
mobilnegaoglaševanja.Ugotovitvesovpadajozrezultatipredhodnihraziskav(Barwisein
Strong2002),kirazkrivajo,dakvejinaklonjenostiinsprejemumobilnegaoglaševanjav
veliki meri pripomore potrošnikovo izrecno soglasje za prejemanje mobilnih oglasnih
sporoil(ang.PermissionBasedMobileAdvertising).
Tsang in drugi (2004) so preverjali in potrdili tudi povezanost dejavnika verodostojnosti
mobilnih oglasnih sporoil z odnosom potrošnikov do mobilnega oglaševanja, kar je
vzpodbudilo nadaljnje prouevanje vpliva potrošnikovega zaupanja mobilnemu
oglaševanju na odnos in priklic mobilnih oglaševalskih kampanj in blagovnih znamk
oglaševalca(Okazakiindrugi2007).

21

Integriraniraziskovalnimodelpotrošnikovegaodnosadospletnegaoglaševanja(ang.IntegratedWeb
AdvertisingAttitudeModel)jezasnovannateoretskihpredpostavkahavtorjevDucoffe(1996)
(entertainment,informativeness,irritation)terMackenzieinLutz(1989)(credibility,attitudetoadvertising).

22

Teorijazadovoljevanjapotrebpredpostavlja,dauporabniki,znamenomzadovoljevanjaspecifinihpotreb,
zavestnoizbirajomedposameznimimedijskimikanaliinmedijskimivsebinami(Bauerindrugi2005,185).
Katzindrugi(1973)izpostavljajotrikategorijepotreb:

Potrebapoinformacijah,znanjuinrazumevanju;

Potrebapoestetiki,prijetneminemocionalniizkušnji;

Potrebapopovezanostizdružino,prijateljiinsvetom.
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Bauer in drugi (2005) so na osnovi Teorije kognitivne disonance23 (Festinger 1978)
predpostavljali, da, poleg ostalih dejavnikov, na potrošnikov odnos do mobilnega
marketinga vpliva tudi odnos do splošnega oziroma množinega oglaševanja. Tovrstni
odnosi namre temeljijo na dolgoletnih izkušnjah posameznikove izpostavljenosti
množinemuoglaševanju,zatojetokognicijotežjeprilagoditikognicijskemusistemukot
odnosdorazvijajoegasemobilnegamarketinga(Bauerindrugi2005).Izsledkiempirinih
raziskav Okazaki (2004), Bauer in drugi (2005) ter Blanco in drugi (2010) so povezanost
obeh konstruktov potrdili, zato lahko potrošnikova nenaklonjenost množinemu
oglaševanju, na katero so v preteklih letih opozarjali številni avtorji (Zanot 1981, Barnes
1982, Bogart 1990, Mittal 1994, Elliot in Speck 1998), ovira izoblikovanje pozitivnega
odnosapotrošnikadomobilnegaoglaševanjainmobilnegamarketinga.
Odnosdomobilnegaoglaševanjapougotovitvahraziskav,kitemeljijonaTeorijirazumnih
akcij (Tsang in drugi 2004, Bauer in drugi 2005, Blanco in drugi 2010), mono vpliva na
nameropouporabioziromasprejemumobilnegaoglaševanjamedpotrošniki.Merisavoin
drugi (2007) so zato, z raziskovalnim modelom, ki omogoa ocenjevanje stopnje vpliva
dejavnikov koristi (ang. Utility), konteksta (ang. Context), nadzora (ang. Control),
žrtvovanja (ang. Sacrifice) in zaupanja (ang. Trust), raziskovanje odnosa opustili in se
osredotoilineposrednonaprouevanjesprejemamobilnegaoglaševanjamedpotrošniki.
Dejavnika koristi in konteksta slonita na izsledkih predhodnih raziskav potrošnikovega
odnosadouporaberazlinihoblikmobilnihstoritev(HeinoneninStrandvik2003,Nysveen
in drugi 2005 ter Pura 2005), ki temeljijo na teoretskem Modelu sprejema tehnologije
(ang.TAM–TechnologyAcceptanceModel)24(Davis1989).
Z rezultatiraziskavesoMerisavo in drugi(2007)izpostavilidejavnika koristiinkonteksta
kotdejavnikaznajmonejšimpozitivnimvplivomnasprejemmobilnegaoglaševanjamed
potrošniki.Predpostavke,dajedejavniknadzora,kipredstavljamehanizemprepreevanja
23

Teorijakognitivnedisonancetemeljinapredpostavki,daskušaposamezniksvojkognitivnisistemvseskozi
ohranitivravnovesju,zatolahkonekonsistencamedštevilnimikognicijami(mnenja,odnos,priakovanja
ipd.),pripotrošnikihpovzroiobuteknelagodja.Dabiponovnodosegliuravnovešenostkognitivnega
sistema,skušajopotrošnikipreoblikovatitistekognicije,kizaspreminjanjeinprilagajanjezahtevajonajnižjo
stopnjonapora(Güttler2003).

24

Modelsprejematehnologijeomogoapredvidevanjeuporabniškenamerepouporabinovetehnologije,ki
temeljinapercepcijiuporabniškeprijaznosti(ang.UserFriendliness)inuporabnosti(ang.Usefulness)
sistema.Vkljuujepetrazlinihkonceptov:percipiranaenostavnostuporabe,percipiranauporabnost,odnos
douporabe,namerapouporabiindejanskauporaba(Nysveenindrugi2005,331).
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iritacije vsiljenih mobilnih oglasnih sporoil, mono pozitivno povezan s sprejemom
mobilnega oglaševanja, niso bile potrjene. Merisavo in drugi (2007) nepriakovane
ugotovitve pojasnjujejo z zmanjšanjem pomena nadzora, saj je potrošnikom postalo
samoumevno, da oglaševalci, zaradi negativnih posledic za blagovno znamko in vse
ostrejše zakonodaje na podroju varovanja zasebnosti in osebnih podatkov, ne
posredujejomobilnihoglasnihsporoilbrezizrecnegadovoljenjauporabnika.
Zakonodajaimapomembnovlogotudipridejavnikihžrtvovanjainzaupanja,prikaterihso
Merisavo in drugi (2007) zaznali šibko povezanost s sprejemom mobilnega oglaševanja
med potrošniki. Podroje obeh dejavnikov se nanaša na možnost zlorabe zasebnosti in
osebnihpodatkovpotrošnikasstranimobilnihoperaterjevinoglaševalcev.Potrošnikovo
tveganje (ang. Risk) so Bauer in drugi (2005), podobno kot Merisavo in drugi (2007),
utemeljili na osnovi potrošnikove subjektivne percepcije tveganja, ki lahko zaradi
konstantne težnje po njegovem zmanjšanju determinira vedenje posameznika (Mitchell
1999).IzsledkiraziskaveBauerindrugi(2005)sopotrdilinegativnopovezanostdejavnika
tveganjazodnosompotrošnikovdomobilnegamarketinga.
eprav je hiter razvoj tehnologije omogoil nastanek razlinih oblik mobilnega
oglaševanja,jebilaveinadosedanjihraziskovalnihaktivnostiosredotoenihpredvsemna
sporoilneoblikemobilnegaoglaševanja(ang.MobileMessageAdvertising)(PrilogaA.1)
ter na podroje mobilne prodaje (ang. Mobile Commerce)25 in drugih mobilnih storitev
(ang.MobileServices)(HeinoneninStrandvik2003,Nysveenindrugi2005,Pura2005).
Nekaj avtorjev (Okazaki 2004, Salo in Karjaluoto 2007, Wehmeyer 2007, Blanco in drugi
2010)jesvojeraziskovalnenaporeusmerilotudivprouevanjepotrošnikovegavedenjav
povezavi z mobilnooglaševalskimi oblikami potega (ang. Pull), pri katerih je, za
napeljevanje potrošnika k akciji, sprva treba vzbuditi dovolj visoko stopnjo njegove
pozornostiinzanimanja,natopatouspešnoohranitiinnegovati.Yooindrugi(2005)so pri
prouevanjuuinkanapotrošnikovopozornostprispletnemoglaševanjupotrdiliprednosti
uporabeanimacijeinvideavspletnihoglasih.PredtemstatudiFortininDholakia(2003)
izpostavila interakcijo in slikovitost (ang. Vividness) kot pomembna dejavnika oglasne
uinkovitosti in vpletenosti potrošnika. Hoffman in Novak (1996) dodajata, da visoka
25

NatannejšipregledliteratureinraziskovalnihprispevkovmobilnihstoritevinaplikacijstauredilaNgaiin
Gunasekaran(2005).
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stopnja potrošnikovega užitka in vpletenosti pri interakciji z oglasno vsebino pozitivno
vpliva na njegovo razpoloženje. Užitek (ang. Enjoyment) pri stiku z oglasno vsebino
predstavlja del dejavnika zabavnosti (ang. Entertainment), ki po izsledkih empirinih
raziskavTsangindrugi(2004),Bauerindrugi(2005),Waldtindrugi(2009)terBlancoin
drugi(2010)monopozitivnovplivanapotrošnikovodnosdomobilnegaoglaševanja.
Zmedsebojnoprimerjavovzorcevposameznihempirinihraziskavmobilnegaoglaševanja
in mobilnega marketinga (Preglednica 7.1) lahko ugotovimo, da so bili ti dokaj
enakomerno porazdeljeni glede na spol in da je bila veina respondentov mlajša od
štirideset let. Starostna struktura sodelujoih v raziskavah torej sovpada z ugotovitvami,
da je mobilno oglaševanje idealen medij za posredovanje mobilnih oglasnih sporoil
mladim potrošnikom, za katere je znailen aktiven življenjski slog in izmikanje
tradicionalnim oblikam oglaševanja (Henoinen in Strandvik 2002, 142). Spero in Stone
(2004, 156) ob tem dodajata, da se mlajše generacije potrošnikov tudi hitreje uijo in
prilagajajo novim tehnologijam, kar so potrdili tudi Heinonen in Strandvik (2003) ter
Okazaki(2004).Vplivuspolana zaupanje in odnosdo mobilnegaoglaševanjajenekoliko
ve pozornosti namenil Okazaki (2004) in ugotovil, da je ženska populacija v veji meri
pripravljena iskati informacije prek mobilnega spleta, zato je bolj odzivna na mobilno
spletno oglaševanje. Izsledki raziskave Okazaki (2007) prikazujejo žensko populacijo kot
boljdojemljivozamobilneoglaseterboljzaupljivodomobilnegaoglaševanjainblagovnih
znamkvprimerjavispripadnikimoškegaspola.


Preglednica7.1:Primerjavavzorcevpredhodnihraziskavmobilnegaoglaševanjainmobilnegamarketinga
RAZISKAVAspol(m/ž)starostizobrazba
BarwiseinStrong(2002)
50%/50%
100%pod30let
/
Okazaki(2004)
51%/49%
53%pod39let
/
Tsangindrugi(2004)
52%/48%
povpreno30,5let
visoka(76%)
Bauerindrugi(2005)
59%/41%
85%pod30let
/
Wehmeyer(2007)
65%/35%
povpreno25let
/
Okazaki(2007)
42%/58%
pod39let
/
Merisavoindrugi(2007)
/
70%pod36let
/
Waldtindrugi(2009)
/
100%pod30let
srednja(študenti)
Blancoindrugi(2010)
51%/49%
84%pod40let
visoka(86%)
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8PREGLEDSTANJAMOBILNEGAOGLAŠEVANJAVSLOVENIJI
8.1SHEMAVPELJAVEINDELOVANJAMOBILNEGAOGLAŠEVANJA
Z namenom preglednejše ponazoritve stanja mobilnega oglaševanja v Sloveniji, sem se
orientiral po shemah mobilnooglaševalskih vrednostnih verig (ang. Mobile Advertising
ValueChain),spomojokaterihsemizpostavilnajpomembnejšeleneinnjihovovlogopri
procesuvpeljaveindelovanjamobilnegaoglaševanja(Slika8.1).


Slika8.1:Najpomembnejšilenipriprocesudelovanjamobilnegaoglaševanja
SODOBNEGENERACIJEMOBILNIH OMREŽIJ
RAZVIJALCIMOBILNIH
APLIKACIJINIGER

BLAGOVNE
ZNAMKEIN
OGLAŠEVALCI

PONUDNIKI
MOBILNIH
OGLAŠEVALSKIH
STORITEV

OGLAŠEVALSKEIN
MARKETINŠKEAGENCIJE

PONUDNIKISPLETNIHSTORITEV
INMEDIJSKEAGENCIJE

OMOGOEVALCI
PONUDNIKI
MOBILNIHVSEBIN

MOBLINI
OPERATERJI

POTROŠNIKI

SOCIALNAOMREŽJA,
MEDIJSKEHIŠE...

SODOBNEMOBILNE NAPRAVE
Vir:prirejenopoSharmaindrugi(2008,128).


Predpogoj za uspešno vpeljavo mobilnega oglaševanja predstavlja dovolj visoka stopnja
tehnološke razvitosti mobilnih omrežij in mobilnih naprav, ki jih skupaj s sodobnimi
mobilnimi storitvami razvijajo, implementirajo in uporabnikom ponujajo mobilni
operaterji. Pestra ponudba mobilnih vsebin, posredovanih prek omogoevalcev in
ustvarjenih s strani ponudnikov mobilnih vsebin, je pripomogla k poveanju uporabe
sodobnih mobilnih naprav in storitev. Napredek na tehninem, storitvenem in
uporabniškem podroju je vzpodbudil tudi nastanek ponudnikov mobilnooglaševalskih
storitev, ki so v sodelovanju z razvijalci programske opreme, aplikacij in iger trgu
predstavili mobilno oglaševanje. Blagovne znamke in oglaševalci se v obdobju digitalnih
medijev sooajo z vse vejimi spremembami v vedenju potrošnikov, fragmentacijo in
padcem uinkovitosti tradicionalnih množinih medijev, zato s pomojo oglaševalskih in
medijskihagencijišejonovenainedoseganjapotrošnikov,tudiprekmobilnihnaprav.
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8.2MOBILNIOPERATERJI
V 329. številki specializirane marketinške revije Marketing Magazin lahko zasledimo
izrpenintervjustakratnimglavnimizvršnimdirektorjemdružbeMobiteld.d.,Klavdijem
Godniem, v katerem pojasnjuje pojav digitalizacije, konvergennosti tehnologij ter
razvoja sodobnih mobilnih storitev in mobilnih vsebin na slovenskem trgu mobilnih
telekomunikacij.Izintervjujajemorazbrati,dasomobilnestoritve,tehnologijamobilnih
napravinmobilnaomrežnainfrastrukturavletu2008prinajvejemslovenskemmobilnem
operaterju že dosegle stopnjo, ki poleg konvencionalnih SMS in MMS oglaševalskih
kampanjomogoatudivpeljavonaprednejših,boljatraktivnihoblikmobilnegaoglaševanja
(MarketingMagazin2008,2627).
Slovenski trg mobilnih komunikacij trenutno obvladujejo trije izmed šestih ponudnikov
mobilnih storitev (Priloga A.2). Mobitel, kot lan Skupine Telekom Slovenije in kot
tehnološkonajboljrazvitmobilnioperaternadomaemtrgu,zavzemanajvejitržnidelež,
saj ima sklenjenih najve naroniških razmerij. Sledi mu Simobil, ki v okviru skupine
TelekomAustriaGroupuspešnozmanjšujezaostanekzaMobitelom,kottretjipasejena
trguuveljavilnajmlajšiTušmobil(APEK2009,814).
Spregledovanjemponudbemobilnooglaševalskihstoritev,kisopredstavljenenauradnih
spletnih straneh slovenskih mobilnih operaterjev, lahko ugotovimo, da imajo Mobitel,
Tušmobil in Izi Mobil razvite lastniške mobilne portale26, medtem ko Simobil mobilne
multimedijskevsebine,aplikacijeinigresvojimuporabnikomnudiprekmobilnegaportala
Vodafone Live. Lastniški mobilni portali mobilnih operaterjev oglaševalcem omogoajo
objavoinposredovanjesponzoriranihinznamenihmobilnihvsebinterlansiranjeondeck
mobilnih spletnih kampanj. Mobitel ob tem nudi razvoj lastniških mobilnih portalov, v
ponudbi pa naletimo tudi na celostno spletno storitev sporoilnega SMS in MMS
oglaševanjaM:Medij.SimobiljevsodelovanjusstoritvijoMooble,mobilnooglaševalskega
podjetjaSinhro,zasnovalmobilnostoritevMinusiraj,kiSimobilovimnaronikomomogoa
znižanjemesenihstroškovmobilnegatelefonagledenašteviloprejetihoglasnihsporoil.
NamobilnemportaluIZImobilnomestososvojestoritvezdružilitudimobilnioperaterIzi
Mobil,mobilniportalPlanet9inponudnikmobilnooglaševalskihstoritevToka.

26

Planet9(Mobitel),VodafoneLive(Simobil),Tuškabina(Tušmobil),IZImobilnomesto(IziMobil)
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8.3PONUDNIKIMOBILNIHOGLAŠEVALSKIHSTORITEV
Matej Rupret, direktor vodilnega slovenskega mobilnooglaševalskega podjetja Kitio
Mobile, razloge za upoasnjen razvoj naprednih oblik mobilnega oglaševanja v Sloveniji
pripisuje predvsem ponudnikom mobilnih oglaševalskih storitev in njihovim naronikom
oziromaoglaševalcem.Ponjegovemmnenjusoponudnikimobilnihoglaševalskihstoritev
premalo pozornosti namenili razvoju atraktivnih mobilnih aplikacij, ki bi v veji meri
podpiraleinterakcijo,animacijeinmultimedijskevsebine.Obenemkotrazlogzastagnacijo
izpostavljapomanjkanjemedsebojnepovezanostiinsodelovanjapodjetij,kipredstavljajo
gonilnosilorazvojamobilnegaoglaševanjavSloveniji(KitioMobile2008).
Naslovenskemtrgujetrenutnoprisotnihnajmanjsedemdomaihindvatujaponudnika
mobilnih oglaševalskih storitev (Priloga A.2), med katerimi so najbolj uveljavljeni Kitio
Mobile,HardLabinherinskadružbamobilnegaoperaterjaMobitel,Planet9.Prislednjista
razvoj in ponudba mobilnih oglaševalskih storitev osredotoena na ondeck kampanje
mobilnegaportalaPlanet9ternaronikeMobitelainDebitela,medtemkoKitioMobilein
HardLab svojih storitev ne pogojujeta z doloenim mobilnim operaterjem. Vsi trije
ponudniki poleg storitev mobilnega sporoilnega, spletnega in lokacijskega oglaševanja
nudijo še svetovanje, izdelavo in vzdrževanje mobilnih portalov ter mobilnih spletnih
strani.Medslovenskeponudnikecelostnihstoritevmobilnegaoglaševanjalahkouvrstimo
tudi podjetje Sinhro, ki je svojo prepoznavnost na slovenskem trgu zgradilo na storitvi
Mooble. S podobno storitvijo se je na slovenskem trgu mobilnega oglaševanja kasneje
uveljavilošepodjetjeToka,svojpoložajpasijessodelovanjempriprojektulansiranjaIP
televizije SiolBox okrepil tudi avstrijski IQ Mobile. Omeniti je treba še podjetja Honire,
Sedem, Pion in LeeLoo, katerih ponudba ostaja osredotoena na organizacijo in izvedbo
SMSaliMMSkampanjindrugihoblikpospeševanjaprodajeprekmobilnihtelefonov.
Medrazvijalciprogramskeopreme,mobilnihaplikacijinigerizstopajoslovenskapodjetja
Klika, SIS software in Outfit7 (Priloga A.2). SIS software se je v letu 2008 registiralo kot
uradno Applovo razvojno podjetje, ki je osredotoeno na razvoj aplikacij in iger
prilagojenih operacijskemu sistemu iOS ter mobilnim napravam Iphone, Ipod Touch in
Ipad. Outfit7 pa je svojo prisotnost na globalnem trgu mobilnih aplikacij okrepil s serijo
zabavnihaplikacijTalkingFriends,medkaterimijenajboljprepoznavnaTalkingTomCat.
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8.4BLAGOVNEZNAMKEINOGLAŠEVALCI
Poveana medijska izpostavljenost digitalnih oblik oglaševanja pripomore k razumevanju
delovanja ter spoznavanju prednosti in slabosti uporabe digitalnih medijev tudi s strani
oglaševalcevinpotrošnikov.Polegstopnjemedijskeizpostavljenostilahkotrenutnostanje
in uporabo mobilnega oglaševanja med slovenskimi oglaševalci ocenimo s primerjavo
brutofinannegavložkainštevilalansiranihmobilnooglaševalskihakcij.
V primerjavi s preteklimi obdobji, je v letu 2010 mogoe zaznati poveano število
komentarjev, razprav, lankov, promocijskih besedil in predstavitev, objavljenih tako v
spletnih in tiskanih izdajah najvejih slovenskih asnikov (Delo, Dnevnik), kot tudi v
specializiranih revijah marketinga in oglaševanja (Marketing magazin) ter mobilne
telefonije (Connect).  V 333. številki Marketing magazina je pri objavi bruto vrednosti
oglaševanjazarazlinemedijeprvikotsamostojnaskupinanavedenotudiOglaševanjena
mobilcihoziromamobilnimarketing.PopodatkihraziskovalneagencijeMedianajebruto
vrednost finannega vložka27 v mobilno oglaševanje v letu 2008 znašala 894.322 €, leto
kasnejepasejezaradinegativnihvplivovsvetovnekrizeinglobalnegaupadagospodarske
rasti znižala na 862.521€. V letu 2010 je padla še nižje in tako svojo najnižjo vrednost
doseglapri817.445€.Trendrahlegapadcalahkoobrazložimozdejstvi,dagreprimobilnih
napravah za nov oglaševalski medij, ki v asu svetovne krize in zmanjšanja oglaševalskih
proraunovmnogimoglaševalcempredstavljaprevelikofinannotveganje.Vtemobdobju
se oglaševalci v veji meri nagibajo k vlaganju v preverjene oblike oglaševanja prek
tradicionalnihmedijevinspleta(Preglednica8.1).

Preglednica8.1:Primerjavabrutovrednostifinannegavložkagledenarazlinemedijeodleta2008do2010
OBLIKAOGLAŠEVANJAleto2008v€leto2009v€leto2010v€sprememba(20082010)
Televizijskooglaševanje
285,217,479 314,173,570 406,059,512
+42,2%
Oglaševanjevtiskanihmedijih 157,783,126 145,329,584 150,803,182
4,4%
Spletnooglaševanje
18,439,657
18,472,327
23,757,673
+28,8%
Oglaševanjenaradiu(ocena)
23,096,706
23,096,706
23,189,093
+0,4%
Oglaševanjevkinematografih
1,302,236
1,382,873
1,479,936
+13,6%
Mobilnooglaševanje
894,322
862,521
817,445
8,6%
Vir:Marketingmagazin333(2009),Marketingmagazin345(2010)inMarketingmagazin357(2011).

27

Setinšek(2011)poudarja,dapodatkibrutofinannegavložka,kiprikazujejozelovisokorastposameznih
oblikoglaševanjavzadnjihletih,zaradineupoštevanjauradnihcenikovterrazdajanjaoglasnegaasain
prostora(popusti,prirejenipogoji),neprikazujejorealnegastanjaoglaševanjanaslovenskemtrgu.
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Poleg finannega pregleda lahko razvoj interaktivnih oblik mobilnega oglaševanja na
slovenskemtrgu in uporabo mobilnega kanala med slovenskimi oglaševalci ovrednotimo
tudi na osnovi primerjave števila odmevnejših mobilnooglaševalskih akcij v doloenem
obdobju. Idejno in tehnino nadpovprene oglaševalske rešitve je mogoe zaslediti med
prijavljenimidelioglaševalskihfestivalov,zatosemseprianaliziranjuosredotoilnajavno
dostopnespletnearhiveoglaševalskihinmedijskihfestivalovvslovenskemprostoru.
Poveano število prijavljenih mobilnooglaševalskih del domaih in tujih oglaševalskih
agencij v letu 2010 nakazuje na ustreznost sprememb na podroju tekmovalnih skupin
Slovenskega oglaševalskega festivala SOF in mednarodnega oglaševalskega festivala Zlati
Boben(ang.GoldenDrum).Spremembesenanašajonareorganizacijoskupininpodskupin
interaktivnegaoglaševanja,karjeomogoilonatannejšorazmejitevdigitalnihmedijevin
vejo izpostavljenost mobilnega oglaševanja. Med prijavami v tekmovalnem delu 19.
Slovenskega oglaševalskega festivala SOF je v skupini Internetno in mobilno oglaševanje
mogoe zaslediti pet slovenskih mobilnooglaševalskih del28. Na 17. mednarodnem
festivalu Zlati boben pa je bilo v skupini Interaktivno in podskupini Mobilno oglaševanje
(group 35) prijavljenih enajst tujih in štiri slovenska mobilnooglaševalska dela29. Za leto
2008 in 2009 v arhivih obeh oglaševalskih festivalov ni prijavljenega dela, ki bi ga bilo
mogoe uvrstiti med akcije mobilnega oglaševanja. Prav tako ni mogoe zaslediti
slovenskih mobilnooglaševalskih komunikacijskih rešitev, ki bi bile uvršene v kategorijo
GenerationYmediamedijskegafestivalaSempl.


8.5OMOGOEVALCIINPONUDNIKIVSEBIN
Sharma in drugi (2008, 128) med omogoevalce mobilnega spletnega oglaševanja med
drugimiuvršatatudiglobalnaponudnikaspletnihstoritevGoogleinYahoo.epravstase
podjetji uveljavili predvsem na podroju spletnega iskanja, obenem nudita še številne
druge storitve, vkljuno z razlinimi oblikami spletnega in mobilnega oglaševanja. Z
razvojemmobilnegainternetastaveinosvojihspletnihstoritevprilagodilatudizahtevam
mobilnegamedija.
28

SOF2010:Siolkepanje(Telekom/Pristop),EnXnadecembrskaakcija(Mobitel/Pristop),Nagradnaigra
QRkode(Mobitel/Pristop),VsenajboljšezNiveo(Beiersdorf/Sinhro),MVisitLjubljana(ZTL/Futura)

29

Zlatiboben2010:CapturetheRainbow(Wrigley's/Renderspace),iFlirt.Itak(Mobitel/Renderspace),
iDrinkResponsibility(Mobitel/Renderspace),SiolSnowfight(Telekom/Renderspace)
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ZarazlikoodpodjetjaYahoojeGoogleneposrednidostopdosvojihmobilnooglaševalskih
storitev že omogoil slovenskim blagovnim znamkam in slovenskim oglaševalcem.
Mobilno iskalno oglaševanje (ang. Mobile Search Advertising) so pri Googlu zasnovali na
uveljavljeni spletni oglaševalski platformi Google AdWords, medtem ko je mobilno
prikazno oglaševanje (ang. Mobile Display Advertising) omogoeno prek ponudnika
mobilnihoglaševalskihstoritevAdMob,kigajeGoogleuspešnoprevzelvletu2010.
Mobilna razliica slovenskega iskalnika Najdi.si zaenkrat še nima razvite podpore za
mobilno oglaševanje, zato pa zakup oglasnega prostora na mobilnem spletu omogoata
podjetjiIprominHttpool.Ipromjevletu2010predstavilmobilnodopolnitevsistemaza
oglaševanje prek spletnih medijev Iprom Ad Server Mobile, ki omogoa centralizirano
upravljanje in merjenje oglaševalskih akcij vseh spletnih kanalov, vkljuno z mobilnim.
Agencija Httpool pa je zakup mobilnega oglasnega prostora pri globalnih ponudnikih
spletnih iskalnikov in drugih spletnih storitev slovenskim oglaševalcem omogoila prek
mobilnegamodulaspletneoglaševalskeplatformeHttpoolAdplatform.
Pomemben del mobilnega spleta predstavljajo tudi medijske hiše in spletna socialna
omrežja,kisozrazvojemmobilnihportalovinmobilnihaplikacijsvojevsebineinstoritve
uspešnorazširilešenamobilnenaprave.ZarazlikoodspletnihsocialnihomrežijFacebook
in Twitter so nekateri ponudniki, kot npr. Youtube, Myspace in Netlog, že razvili lastne
mobilnooglaševalske sisteme, ki prek agencije Httpool omogoajo zakup oglasnega
prostoratudislovenskimoglaševalcem.
Porastvštevilumobilnihportalovinmobilnihaplikacijmedijskihhišterdrugihponudnikov
mobilnih vsebin je mogoe zaznati tudi v Sloveniji. Med prvimi sta v letu 2009 svoja
multimedijska mobilna portala predstavili televizijski hiši Pro Plus in nacionalna RTV
Slovenija,letokasnejepasovsebinemobilnemumedijuprilagodilešeasopisnehišeDelo,
Dnevnik,Žurnal24,radioEkspresinnacionalniponudnikspletnihstoritevSIOL.ProPlus,
Delo,DnevnikinŽurnal24sovletu2010,polegobiajnihmobilnihportalov,predstaviliše
razliice, namenjene uporabnikom tablinih raunalnikov. Kljub napredku na podroju
mobilnih storitev in mobilnih vsebin pa je, glede na cenike oglasnega prostora vseh
naštetihmedijskihhiš,natannejšospecifikacijopaketovmobilnegaoglaševanjazaenkrat
mogoezasleditilepriasopisnihišiDelo.
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8.6POTROŠNIKI
Uspešnostimplementacijeindelovanjamobilnegaoglaševanjajevvelikimeriodvisnatudi
od potrošnikov ter njihovega sprejema in uporabe sodobnih mobilnih tehnologij. Visoka
stopnja uporabe digitalnih tehnologij med mladimi mobilni medij uvrša med uinkovita
orodjazadoseganjemlajšihciljnihskupinposameznikov(Sharmaindrugi2008,330).
Izsledki raziskave o uporabi mobilnih aplikacij in mobilnega spleta med slovenskimi
potrošniki,kistajovletu2010ponaroilufinskegapodjetjaNokiaizvedliavstrijskispletni
raziskovalni agenciji Poolpilots in MindTake, razkrivajo, da so slovenski uporabniki
mobilnih naprav naklonjeni novostim in da hitro sprejemajo nove izdelke in storitve s
podroja mobilnih telekomunikacij. Rezultati raziskave med najintenzivnejše uporabnike
mobilnegaspletauvršajomoške,mlajšeodštiridesetlet,kištudirajoalipasozaposleni
na vodilnih položajih. V primerjavi z ostalimi državami alpske regije in Jugovzhodne
Evrope,ki so sodelovale v raziskavi, se specifinost slovenskega trgakaže tudi v manjših
razlikahpriuporabimobilnegaspletamedspoloma(Gliha2010).
Uspešnaimplementacijamobilnegaoglaševanjavslovenskemprostorujemonoodvisna
od upoštevanja potrošnikove zasebnosti, vrednot in stališ s strani oglaševalcev,
ponudnikovmobilnihoglaševalskihstoritev,omogoevalcevinmobilnihoperaterjev.
Zavajanje slovenskih potrošnikov, ki se zaradi nepozornosti ali naivnosti nevede prijavijo
naplaljivestoritveSMSklubovinSMSskupnosti,spadameddelnosporna,vsekakorpa
škodljiva ravnanja oglaševalcev. V mnogih primerih namre evropska zakonodaja in
slovenska oglaševalska samoregulativa šitita oglaševalce in mobilne operaterje,
zanemarjatapaslovenskeuporabnikeoziromapotrošnike(Petkovi2010).
Ravnonezadovoljivauporabniškaizkušnjajelahkopomnenjunekaterihavtorjev(Sharma
indrugi2008,Nielsen2009)kljunipovzroiteljnenaklonjenostipotrošnikovdomobilnega
oglaševanja, zato sem se pri nadaljnjem delu osredotoil predvsem na slovenske
potrošnikeindejavnike,kivplivajonaodnosdomobilnegaoglaševanjavSloveniji.
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9EMPIRINARAZISKAVASLOVENSKIHPOTROŠNIKOV
9.1NAMENEMPRINERAZISKAVE
Choi (2005) izpostavlja, da je za poglobljeno razumevanje delovanja in implementacijo
ustreznih strategij za razvoj mobilnega oglaševanja in drugih mobilnih storitev treba ve
pozornosti nameniti raziskovanju loveškega dejavnika. Pri raziskovalnem delu diplome
semsezatoosredotoilnaslovenskepotrošnikeinskoziprizmonjihovihstališ,mnenjin
izkušenjskušalprispevatikrazvojumobilnegaoglaševanjavSloveniji.


9.2RAZISKOVALNIPROBLEM
Kljubpoostrenemunadzoruinizpopolnjenievropskizakonodaji,kizapošiljanjeplaljivih
oglasnih sporoil od oglaševalca zahteva potrošnikovo dovoljenje, objavo pogojev
prejemanjaoglasnihsporoilinjasnonavodilozaprekinitevplaljivihstoritev,jemobilno
oglaševanje,gledenavisokoštevilozlorabinpritožb30naZvezipotrošnikovSlovenije(ZPS)
in pri mobilnih operaterjih, s strani mnogih slovenskih potrošnikov percipirano kot
neželenoprejemanjeplaljivihinvsiljenihSMSaliMMSsporoil(ang.Spam).
Pretiranovsiljevanjepotisnih,sporoilnihoblikmobilnegaoglaševanjalahkozavirarazvoj
in vpeljavo naprednejših, potrošnikom prilagojenih, mobilnih kampanj potega, zato
nameravam raziskati stopnjo vpliva sedmih dejavnikov na odnos do mobilnega
oglaševanjamedskupinamimlajšihslovenskihpotrošnikov.Zanimame,kateredejavnike
jetrebavnajvejimeriupoštevati,dabipripomoglikvejinaklonjenostiinvišjistrpnosti
slovenskihpotrošnikovdomobilnegaoglaševanja.


9.3RAZISKOVALNIMODEL
Raziskovalnimodel,kiganameravamuporabitikotosnovozasvojeraziskovalnodelo,je
bil prvotno namenjen raziskovanju sprejema SMS oglaševanja med finskimi potrošniki
(Merisavo in drugi 2007). Avtorji so, z ugotovitvami predhodnih empirinih raziskav
mobilnegainspletnegaoglaševanja,medosnovnedejavnikevplivauvrstilikontekstualno
ustreznost oglasov, koristi, nadzor nad izpostavljenostjo, zaupanje v zakonodajo in
samoregulacijske mehanizme ter žrtvovanje zasebnosti in osebnih podatkov (Slika 9.1).

30

ZlorabeinpritožbesopojasnjenevlankihTurk(2010)inPetkovi(2010).
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Z namenom, da v raziskovalni okvir, poleg sporoilnih, zajamem tudi naprednejše oblike
mobilnegaoglaševanja,semprevzetifinskikonceptnadgradilzdejavnikomobogatenosti
mobilnihoglasov,kotsogaoznailipriMobileMarketingAssociation.Sprejemmobilnega
oglaševanjasemnadomestilzodnosomdomobilnegaoglaševanja(Blancoindrugi2010)
inraziskovalnemumodeludodalšedejavnikodnosadooglaševanjavmnožinihmedijih,ki
sogaprouevaližeOkazaki(2004),Bauerindrugi(2005)terBlancoindrugi(2010).
Slika9.1:Raziskovalnimodelmobilnegaoglaševanja
[D1]OBOGATENOST
M.O.x1,x2,x3
[D2]KORISTI
x4,x5,x6,x7

[D7]ODNOSDOOGLAŠEVANJAVM.M.
x22,x23,x24,x25

H1
H2

[D3]KONTEKST
x8,x9,x10
[D4]NADZOR
x11,x12,x13,x14
[D5]ŽRTVOVANJE
x15,x16,x17,x18

H7

H3
ODNOSDOMOBILNEGA
OGLAŠEVANJA

x26,x27,x28

H4
H5
H6

PREDHODNE
IZKUŠNJEZM.O.
x29,x30,x31,x32

[D6]ZAUPANJE
x19,x20,x21

DEMOGRAFSKA
SPREMENLJIVKA

x33,x34,x35,x36,x37,x38

Vir:prirejenopoMerisavoindrugi(2007).


9.4IZPELJAVADOMNEVINOPERACIONALIZACIJA
OBOGATENOSTMOBILNIHOGLASOV
Obogatene vsebine mobilnih oglasov (ang. Rich Media Mobile Ads) združujejo
multimedijskeznailnosti(uporabaanimacije,videainzvoka)znoviminainiinterakcije,ki
jihomogoajosodobnemobilnenaprave(MobileMarketingAssociation2010).JuninLee
(2007)stamedprvimiizpostavilamultimedijskestoritvekotdejavnikspozitivnimvplivom
naodnosdo mobilnegaoglaševanjamedmladimi.Tudi Elkin(2010), naosnoviizsledkov
raziskave Nielsen (2010), ugotavlja, da se z uporabo obogatenih, interaktivnih oglasnih
vsebin odnos potrošnikov do oglaševanja prek mobilnih naprav poasi že spreminja. Na
osnovitegapriakujemda:
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H1: Bolj kot so potrošnikom pomembne obogatene vsebine mobilnih oglasov, bolj
pozitivenbonjihovodnosdomobilnegaoglaševanja.


KORISTI
Mnogiavtorjisouporabnovrednost(ang.Usefulness)(Nysveenindrugi2005,Pura2005),
monetarnevzpodbude(ang.MonetaryIncentives)(Standingindrugi2005)terzabavnoin
informativnovrednost(Tsangindrugi2004,Bauerindrugi2005)oznailikotdejavnikez
monimvplivomnaodnosinsprejemmobilnegaoglaševanja,zatopriakujemda:


H2:Boljkotsopotrošnikompomembnekoristimobilnihoglasov,boljpozitivenbonjihov
odnosdomobilnegaoglaševanja.


KONTEKST
Kontekstualna ustreznost mobilnega oglaševanja se nanaša na prikaz mobilnih spletnih
oglasov,kisovpadajospotrebamiinpodrojemzanimanjapotrošnikaternadostavljanje
mobilnih oglasnih sporoil, prilagojenih asu in lokaciji posameznikovega nahajanja.
Pomenmobilnegaoglaševanjaindrugihmobilnihstoritevpotrošnikizatopercipirajoglede
na njihovo uporabno vrednost v asovno in prostorsko pogojeni situaciji (Heinonen in
Strandvik 2003, Pura 2005). Holbrook (1994) tovrstno korist oznai kot pogojno (ang.
ConditionalValue),sajzaradiodvisnostiodkontekstaobstajalevspecifinihsituacijah.Na
osnovitegapriakujem,da:


H3: Bolj kot mobilni oglasi ustrezajo kontekstu trenutne potrošnikove situacije, bolj
pozitivenbonjihovodnosdomobilnegaoglaševanja.


NADZOR
BarwiseinStrong(2002)stanateoretskihpredpostavkahmarketingazdovoljenjem(ang.
PermissionMarketing)(Godin1999)potrdilapozitivenvplivpotrošnikovega nadzoranad
izpostavljenostjomobilnimoglasnimsporoilomnauinkovitostmobilnegaoglaševanjaz
dovoljenjem(ang.PBMAPermissionBasedMobileAdvertising),zatopredpostavljam,da:


H4: Ve kot imajo potrošniki nadzora nad oglasno vsebino ter koliino in asom
izpostavljenostimobilnimoglasom,boljpozitivenbonjihovodnosdomobilnegaoglaševanja.
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ŽRTVOVANJE
Mitchell(1999)izpostavlja,dajepotrošnikovovedenjemonoodvisnoodnjegovezaznave
tveganja(ang.Risk).Bauerindrugi(2005)dodajajo,dasetveganje,povezanozmobilnim
oglaševanjem, nanaša predvsem na zlorabo osebnih podatkov in vdor v zasebnost
potrošnika.Tveganjapriuporabimobilnegamedijalahkopotrošnikrazumekotžrtvovanje
svojihosebnihpodatkovinzasebnosti,zatopredpostavljam,da:


H5: Manj kot potrošniki žrtvujejo svojo zasebnost in osebne podatke, bolj pozitiven bo
njihovodnosdomobilnegaoglaševanja.


ZAUPANJE
Okazaki in drugi (2007) dejavnik zaupanja delijo na zaupanje mobilnemu oglaševanju in
zaupanjeoglaševalceminnjihovimblagovnimznamkam.Zizsledkiraziskavesoavtorjipri
obehkonstruktihpotrdilivplivnaodnosinpriklicmobilnihoglaševalskihkampanj.Stopnja
zaupanjavzakonodajoinmehanizmenadzora,skaterimiEUinSlovenijaurejatapodroje
varovanja osebnih podatkov uporabnikov (Directive 2002/58/EC), varstva potrošnikov
(ZVPot) in ustreznih praks oglaševanja (MMA – Global Code of Conduct, Slovenski
oglaševalski kodeks), torej lahko vpliva tudi na odnos do mobilnega oglaševanja med
slovenskimipotrošniki,zatodomnevam,da:


H6: Bolj kot potrošniki zaupajo v zakonodajo in samoregulacijske oglaševalske
mehanizme,boljpozitivenbonjihovodnosdomobilnegaoglaševanja.


ODNOSDOOGLAŠEVANJAVMNOŽINIHMEDIJIH
Mackenzie in Lutz (1989) sta odnos do oglaševanja oznaila kot naueno predispozicijo
pozitivnoalinegativnonaravnanegaodzivanaizpostavljenostoglasom,posredovanihprek
množinih medijev. Po izsledkih raziskave Bauer in drugi (2005) je zato odnos do
mobilnega oglaševanja odvisen od odnosa, ki ga potrošniki gojijo do tradicionalnih oblik
oglaševanjavmnožinihmedijih.Naosnovitegapriakujem,da:


H7:Boljpozitivenkotjeodnosdooglaševanjavmnožinihmedijih,boljpozitivenbotudi
odnospotrošnikovdomobilnegaoglaševanja.
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Preglednica9.1:Raziskovalnidejavnikioz.neodvisnespremenljivkeinindikatorji
DEJAVNIKVIR    INDIKATORJI

x1:Pomembnoje,damobilnioglasivsebujejoanimacijoin/alivideo
[D1]
Obogatenost
mobilnih
oglasov

Ustvarilsam

(soživahniindinamini).
x2:Pomembnoje,damobilnioglasivsebujejozvokinglasbo.
x
3:Pomembnoje,damobilnioglasi,polegklikanjaindotikanja,
omogoajonovenaineinterakcije(poigravanjezoglasnovsebino
prekkamere,mikrofona,giroskopa,accelometra,gpsaipd.).

x4:Pomembnoje,damobilnooglaševanjeomogoaprihranekmojega
[D2]
Koristi

Merisavoin
drugi(2007)

CRI=0,86

denarja(nižjeceneprenosapodatkov,pogovorovinsporoilprim.
operaterjih,brezplanemultimedijskevsebine,aplikacijeinigre).
x5:Pomembnoje,damobilnooglaševanjenudikoristneinformacijeo
izdelkihinstoritvahspodroij,kimezanimajo.
x6:Pomembnoje,damobilnooglaševanjenudizabavnoizkušnjo.
x7:Pomembnoje,damobilnooglaševanjeprihranimojas,kigasicer
namenimiskanjuinformacijoizdelkihinstoritvah.

x8:Oglaševalcemsempripravljen/aposredovatiosebnepodatke,da
[D3]
Kontekst
CRI=0,86

Merisavoin
drugi(2007)

bibilimobilnioglasiboljprilagojenimojimželjaminpotrebam
(uporabniškiprofil).
x9:Boljkovsebinamobilnihoglasovsovpadazdoloenimasomali
datumom,boljjemobilnooglaševanjeuporabno(obletnice,rojstni
dnevi,prazniki,poitniceipd.).
x10:Boljkovsebinamobilnihoglasovsovpadazmojotrenutnolokacijo,
boljjemobilnooglaševanjeuporabno(nakupovalnicentri,sejmiipd.).

x
11:Mobilnooglaševanjebisprejemal/ale,ebipredtemzavestno
privolil/avprejemanjemobilnihoglasov.

x12:Pomembnoje,dalahkodoloampogojezaprejemanjemobilnih
[D4]
Nadzor
CRI=0,83

Merisavoin
drugi(2007)

oglasov(asprejemanja,številooglasov,oglasnavsebina).

x13:Pomembnoje,dalahkokadarkoliprekinemizpostavljenostoziroma
prejemanjemobilnihoglasov.
x14:Pomembnoje,daimammožnostizbireinprilagajanjamobilne
oglasnevsebinesvojimželjaminpotrebam(gledenavrsto
izdelkovinstoritev,blagovnoznamko,podrojezanimanjaipd.)

x15:Zmobilnimoglaševanjemizgubimnadzornadasomprejemanja,
[D5]
Žrtvovanje
CRI=0,89

vsebinoinštevilomsporoil.

Merisavoin
drugi(2007)

x16:Zmobilnimoglaševanjemizgubimprevelikdelsvojezasebnosti.
x17:Zogledovanjemmobilnihoglasovizgubimprevelikokoliinoasa.
x18:Mobilnooglaševanjemipredstavljadodatenfinannistrošek.
x19:Verjamem,daizbranimobilnioperatermojihosebnihpodatkov

[D6]
Zaupanje
CRI=0,78

[D7]
Odnosdo
oglaševanja
CRI=0,85

Merisavoin
drugi(2007)

neizkorišavdrugenamene.
x
20:Verjamem,daoglaševalcimojihosebnihpodatkovneizkorišajo
vdrugenamene.
x21:Verjamem,dajemojazasebnostustreznozašitenassprejeto
zakonodajoozašitiosebnihpodatkovinkodeksioglaševanja.

x22:Oglaševanjevmnožinihmedijihjekoristno.
Blancoindrugi x23:Oglaševanjevmnožinihmedijihjepozitivno.
x24:Oglaševanjevmnožinihmedijihjezaželeno.
(2009)
x25:Oglasomvmnožinihmedijihlahkoverjameminzaupam.
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Odnosdo
mobilnega
oglaševanja

x26:Všemijeidejaooglaševanjuprekmobilnegatelefona.
Blancoindrugi x27:Mobilnooglaševanjejedobrodošlanovost.
(2009)
x28:Mobilnooglaševanjejeboljzanimivoodostalihoblikoglaševanja
(tv,radio,tisk,splet,kinematografi,zunanjeoglaševanjeipd.).

CRI=0,89

Predhodne
izkušnjez
mobilnim
oglaševanjem

Demografska
spremenljivka

Ustvarilsam

x29:PredhodneizkušnjezmobilnimSMSoglaševanjem.
x30:PredhodneizkušnjezmobilnimMMSoglaševanjem.
x31:Predhodneizkušnjezmobilnimspletnimoglaševanjem.
x32:Predhodneizkušnjezoglaševanjemvmobilnihaplikacijahinigrah.

Ustvarilsam

x33:Spol.
x34:Starost.
x35:Izobrazba.
x36:Zaposlitev.
x37:Povprenimesenidohodek.
x38:Podrojebivanja.
CRI=CompositeReliabilityIndex



9.5METODOLOGIJA
9.5.1RAZISKOVALNIPRISTOPINVZORENJE
Za raziskovanje sem uporabil prepleteni raziskovalni pristop (ang. Mixed Methods), ki
temeljinapregledovalnem(ang.Exploratory)inopisnem(ang.Descriptive)raziskovalnem
pristopu. Orodja pregledovalnega raziskovalnega pristopa vkljuujejo pregled obstojee
literature in teoretskih konceptov, pregled raziskovalnih modelov in rezultatov preteklih
raziskovalnih aktivnosti ter analizo izbranih primerov (ang. Analysis of Selected Cases).
Opisniraziskovalnipristop,poleglongitudinalnihštudijinomnibuspanelov,vkljuujetudi
vzorne raziskave (ang. Sample Survey), ki temeljijo na kvantitativnih metodah zbiranja
primarnihpodatkovizvzorcaciljnepopulacije(ChurchillinIacobucci2005,74118).
Ciljno populacijo sestavljajo državljani Republike Slovenije, mlajši od štirideset let, ki
spadajomeduporabnikemobilnihstoritevslovenskihmobilnihoperaterjev.Izbranivzorec
lahko uvrstimo med neverjetnostne in namenske vzorce, saj so bili podatki zbrani brez
mehanizmov natannejše selekcije, zadostujejo pa nekaterim namensko zastavljenim
pogojem. Zgornjo starostno mejo sem doloil na osnovi vzorcev predhodnih raziskav
mobilnega oglaševanja. Spol, izobrazbena struktura, vrsta zaposlitve, finanno stanje,
podrojebivanjarespondentovternjihovepredhodneizkušnjezmobilnimoglaševanjem
nisopogojevaleizboravvzorec.Zahtevanominimalnošteviloenotzadoseganjeprimerne
zanesljivostirezultatovpritovrstnihvzorcihje300enot(Kline1986).
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9.5.2POSTOPEKPRIDOBIVANJAPRIMARNIHPODATKOV
Zapridobivanjeprimarnihpodatkovsemzasnovalstrukturiranianketnivprašalnikvtiskani
in spletni obliki. Oblikovanje in gostovanje spletnega anketnega vprašalnika je bilo
omogoeno prek ponudnika spletnih orodij za raziskovanje QuestionPro. Vabila k
sodelovanju v spletni raziskavi so bila potencialnim respondentom posredovana prek
spletne pošte, socialnega omrežja Facebook in foruma Alter.si. Zbiranje podatkov je
potekalo od 15. 3. 2011 do 30. 3. 2011. V tem obdobju sem pridobil 308 izpolnjenih
spletnihin139tiskanihvprašalnikov,vendarsemjihzaradinepopolnostivanalizovkljuil
skupno le 363. Veina (29) indikatorjev je bilo merjenih s pomojo sedemstopenjske
Likertovelestvice,prikaterijevrednostena(1)oznaevalapopolnonestrinjanje,vrednost
sedem(7)papopolnostrinjanjesposameznotrditvijo.Ostaliindikatorjisobilimerjeniz
vprašanjizaprtegatipazenimmožnimodgovorom.


9.5.3ZANESLJIVOSTINVELJAVNOSTMERJENJA
Zanesljivost in veljavnost merskega instrumenta predstavljata predpogoj za doseganje
verodostojnostirezultatovdružboslovneraziskave.
Zanesljivost je ocenjena na osnovi konsistentnosti rezultatov, pridobljenih z neodvisnimi
primerjalnimimeritvamiistegakonstrukta.Ocenazanesljivostipredstavljapotrebenpogoj
zapreverjanjeveljavnostimerskegainstrumenta(ChurchillinIacobucci2005,293295).
Veljavnost konstruktov (ang. Construct Validity), z izjemo dejavnika obogatenosti vsebin
mobilnih oglasov, so avtorji (Merisavo in drugi 2007, Blanco in drugi 2010) preverili s
potrjevalnofaktorskoanalizo(ang.CFA–ConfirmationFactorAnalysis),zanesljivostpaz
metodoocenjevanjakompozitnezanesljivosti(ang.CRICompositeReliability),prikateri
sovsikonstruktipreseglizahtevanostopnjopri0,6(DiamantopoulosinSiguaw2000).
Za doseganje vsebinske veljavnosti (ang. Content Validity) sem v literaturi dodatno
preveril definicije pojmov, na osnovi katerih sem lahko ocenil v kolikšni meri izbrani
indikatorjizajemajoposameznikonstrukt.Zanesljivostmerskegainstrumentasemocenils
Cronbachovim koeficientom alpha, pri katerem so vsi dejavniki presegli mejno vrednost,
doloeno pri 0,6 (Kline 1986), kar nakazuje na dovolj visoko stopnjo zanesljivosti za
namenedružboslovnegaraziskovanja.
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10PREDSTAVITEVREZULTATOVEMPIRINERAZISKAVE
10.1ZNAILNOSTIVZORCA
V vzorec je bilo vkljuenih 363 enot, zato po velikosti sodi med manjše raziskovalne
vzorce. S primerjavo podatkov Statistinega Urada Republike Slovenije lahko ugotovimo,
dasezaradipodobneporazdelitveenotpospoluinpodrojubivanjarespondentovuvrša
tudi med vzorce, ki ustrezno reprezentirajo celotno populacijo slovenskih državljanov in
državljank. Enote so namre po spolu porazdeljene dokaj enakomerno, z nekoliko višjim
deležem ženske populacije, medtem ko lahko za podroje bivanja respondentov
ugotovimo, da malenkost manj kot dve tretjini anketirancev izhaja iz urbanega okolja,
preostanekpajihživiizvenvejihslovenskihmest(PrilogaB.1).
Najpomembnejšidemografskipodatekpredstavljastarostnastrukturavzorca,kitemeljina
vzorcihpredhodnihraziskavinjebilazaradiraziskovalnetematikenamenskoomejenana
mlajšeskupineposameznikov.Veinavzornepopulacijetakonipreseglastarosti31let.V
najmoneje zastopano starostno skupino, kamor je uvršenih skoraj tretjina
respondentov,spadajomladiod21do25let,tesnopajisleditaskupiniod26do30inod
15 do 20 let (Preglednica 10.1). Izobrazbena in zaposlitvena struktura ter povpreni
meseni dohodek so delno pogojeni tudi s starostjo respondentov, saj je v asu zbiranja
podatkov nekoliko manj kot dve tretjini anketirancev študiralo ali pa obiskovalo srednje
poklicne šole in gimnazije. Glede na razporeditev enot po starosti lahko ugotovimo, da
vzorecsestavljajoizobraženiposameznikioziromaposamezniki,kibodotošepostali,saj
jihjedvetretjinižekonalogimnazijskeprograme.Odtegajihjevekotpolovicazakljuila
z dodiplomskim, nekateri pa tudi s podiplomskim študijem. Malenkost manj kot dve
tretjinianketirancevzaenkratšenimarednezaposlitve,zatopovprenimesenidohodek
privejemšteviluanketirancevnepresega500€(PrilogaB.1).


Preglednica10.1:Starostnastrukturavzorca
STAROSTfrekvencadeležskupnidelež
Od15do20let
95
26,2%
26,2%
Od21do25let
116
32,0%
58,1%
Od26do30let
97
26,7%
84,8%
Od31do35let
29
8,0%
92,8%
Od36do40let
26
7,2%
100,0%
Skupno
363
100,0%
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10.2PREDHODNEIZKUŠNJEPOTROŠNIKOVZMOBILNIMOGLAŠEVANJEM
Rezultati raziskave slovenskih potrošnikov potrjujejo negativne izkušnje uporabnikov
mobilnih naprav s sporoilnimi oblikami mobilnega oglaševanja, ki predstavljajo osnovni
razlog za pritožbe in prijave na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) ter pri slovenskih
mobilnihoperaterjih.Vekotpolovicarespondentovjenamrežeimelaizkušnjezenoali
ve oblikami mobilnega oglaševanja, ki pa so bile v veini negativne. S primerjavo
uporabniškihizkušenjmedrazlinimioblikamimobilnegaoglaševanjalahkougotovimo,da
jenajvejideležanketirancevdoživelnegativneizkušnjessporoilnimioblikamimobilnega
oglaševanja, nekoliko manj z oglaševanjem v mobilnih aplikacijah in igrah, najmanj pa z
mobilnim spletnim oglaševanjem. Izkazalo se je tudi, da so potrošniki v najmanjši meri
seznanjenipravsslednjimi,sodobnejšimioblikamimobilnihoglasov(Preglednica10.2).


Preglednica10.2:Predhodneizkušnjezmobilnimoglaševanjem
OBLIKAMOBILNEGAOGLAŠEVANJAnegativnepozitivnenimamizkušenj
SMSoglaševanje
51,0%
25,6%
23,4%
MMSoglaševanje
34,7%
19,3%
46,0%
Mobilnospletnooglaševanje
25,6%
19,3%
55,1%
Oglaševanjevmobilnihaplikacijahinigrah
34,2%
12,1%
53,7%
Skupno
36,4%
19,1%
44,6%


10.3OCENAZANESLJIVOSTIMERSKEGAINSTRUMENTA
Zanesljivostosmihspremenljivk,sestavljenihizosemindvajsetihrazlinihindikatorjevsem
preveril s Cronbachovim koeficientom alpha. Dejavnik konteksta predstavlja edino
spremenljivko,katerekoeficientnipresegelvrednosti,kipri0,7oznaujevisokonotranjo
konsistentnost/zanesljivost.Vanalizosobilivkljuenivsiindikatorji,sajsokoeficientivseh
spremenljivkpreseglizahtevanomejnovrednostzanesljivostipri0,6(Preglednica10.3).


Preglednica10.3:Ocenazanesljivostispremenljivk
SPREMENLJIVKACronbachovkoeficientAlphastopnjazanesljivosti
[D1]OBOGATENOSTM.O.
0,826
zelovisoka
0,744
visoka
[D2]KORISTI
[D3]KONTEKST
0,689
sprejemljiva
[D4]NADZOR
0,717
visoka
[D5]ŽRTVOVANJE
0,707
visoka
[D6]ZAUPANJE
0,883
zelovisoka
[D7]ODNOSDOOGLAŠEVANJAVM.M.
0,842
zelovisoka
ODNOSDOMOBILNEGAOGLAŠEVANJA
0,895
zelovisoka
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10.4PREVERJANJEPOVEZAVMEDNEODVISNIMIINODVISNOSPREMENLJIVKO
ZastavljenedomnevesempreverilzMultiplolinearnoregresijskoanalizo(metoda:Enter),
sajjeraziskovalnimodelzasnovannapredpostavki,danaodnosdomobilnegaoglaševanja
simultano vpliva ve razlinih dejavnikov oziroma neodvisnih spremenljivk. Vrednosti31
neodvisnih spremenljivk so bile predhodno izraunane kot aritmetine sredine oziroma
povpreja posameznih indikatorjev (Priloga B.4), ki sestavljajo doloen dejavnik
(Preglednica9.1).
Rezultatianalizerazkrivajo,davsehsedemneodvisnihspremenljivkuporabljenegamodela
pojasnjujenekolikovekottretjinodeležavariance32odvisnespremenljivke(AdjustedR2=
0,375)33, malenkost manj kot dve tretjini pa je, zaradi vplivov drugih, nevkljuenih
spremenljivk,merskihnapakipd.,ostalonepojasnjene.
Teoretiniraziskovalnimodelsedobroprilegazbranimpodatkom(Sig.=0,000),zatolahko
zmanjkotdesetinkoodstotkatveganjasprejmemodomnevo,davsajenaodneodvisnih
spremenljivk statistino znailno34 linearno vpliva na odnos do mobilnega oglaševanja
(Priloga B.7). V tej raziskavi mejo oziroma kriterij za doseganje statistine znailnosti
vrednosti posameznih statistik predstavlja petodstotno tveganje (Sig. = 0,05), test
statistine znailnosti pa se, za razliko od veliko pogostejše in bolj obiajne rabe, ki
omogoaocenotveganjapriposploševanjurezultatovzvzorcanapopulacijo,osredotoa
le na preverjanje nakljunih vplivov morebitnih merskih napak. Te lahko povzroijo
variiranje vrednosti spremenljivk in tako vplivajo na vrednost posamezne statistike na
vzorcu. Zaradi neverjetnostnega izbora enot v vzorec izsledkov raziskave ni mogoe
posplošitinacelotnopopulacijo.Ugotovitveraziskavesezatonanašajolenazbraneenote
uporabljenegaraziskovalnegavzorca.
31

Vraziskavah,prikaterihsozaanalizopodatkovuporabljenedrugestatistinemetodeintehnikelahko
vrednostineodvisnihspremenljivkpredstavljajotudivsoto,obteženovsoto,vrednostkomponente,vrednost
faktorjaipd.ZaizraunvrednostiaritmetinihsredinsemuporabilprogramskistavekCompute(SPSS).
32
Zvariancoocenjujemomerostatistinerazpršenostidoloenespremenljivke,prikazujeparazporeditev
dejanskihvrednostiokolilinijepriakovanihvrednosti.
33
VpregledniciModelSummaryPopravljeniR2(ang.AdjustedR2)oznaujedeležpojasnjenevariance
odvisnespremenljivketeoretinegamodela,upoštevamopagavprimeruvzorca,kijesestavljenizmajhnega
številaizbranihenot.
34
Statistinoznailnevrednostisotistevrednosti,prikaterihzdoloenostopnjotveganja(obiajno5%
Sig.=0,05)zavrnemonielnodomnevoH0insprejmemoalternativnodomnevoH1.Terminstatistina
znailnostjevveiniprimerov,vendarnevedno,povezanasposploševanjemrezultatovzraziskovalnega
vzorcanacelotnopopulacijo.
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S pregledom vrednosti nestandardiziranih (B)35 in standardiziranih koeficientov (Beta)36
ugotovimo, da kar pet od sedmih neodvisnih spremenljivk statistino znailno linearno
vpliva na odnos do mobilnega oglaševanja. Štiri od teh pozitivno, ena neodvisna
spremenljivka negativno, dve pa nista linearno povezani z odvisno spremenljivko.
Ugotovitve so dodatno preverjene z razsevnimi grafikoni, ki omogoajo, da s pomojo
grafine ponazoritve enot in linij ocenimo smer, obliko in mo povezanosti med
neodvisnimiinodvisnospremenljivko(PrilogaB.8).
Kljub dokaj visokemu deležu pojasnjene variance in ustrezni zanesljivosti spremenljivk
merskegainstrumentasovplivivsehstatistinoznailnihraziskovalnihdejavnikovšibki,iz
esarlahkosklepamo,dasenjihoviindikatorjimedsebojnodelnoprekrivajoalipaznotraj
dejavnika ocenjujejo razline pojave. Kljub temu pa vrednosti nestandardiziranih in
standardiziranih koeficientov še vedno zadostujejo za uspešno preverbo zastavljenih
domnev(Slika10.1).
Slika10.1:Vpliviinstatistinaznailnostneodvisnihspremenljivk
[D1]OBOGATENOST
M.O.x1,x2,x3
 =0,147
Sig.=0,003

[D2]KORISTI
x4,x5,x6,x7
[D3]KONTEKST
x8,x9,x10
[D4]NADZOR
x11,x12,x13,x14

[D7]ODNOSDOOGLAŠEVANJAVM.M.
x22,x23,x24,x25

 =0,105
Sig.=0,049

 =0,295
Sig.=0,000

 =0,216
Sig.=0,000

ODNOSDOMOBILNEGA
OGLAŠEVANJA

x26,x27,x28
 =0,071
Sig.=0,102
2

[D5]ŽRTVOVANJE
x15,x16,x17,x18
[D6]ZAUPANJE
x19,x20,x21

AdjustedR =0,375

 Sig.=0,000

 =0,160
Sig.=0,000

H1  sprejeta H5sprejeta
H2sprejeta H6nisprejeta
H3sprejeta H7sprejeta
H4nisprejeta

 =0,049
Sig.=0,279



35

VpregledniciCoefficientsnestandardiziranikoeficientBoznaujesmerpovezanosti,njegovavrednostpa
nampovezakolikoenotsespremenivrednostodvisnespremenljivke,esevrednostneodvisne
spremenljivkepoveaza1.
36
VpregledniciCoefficientsnamstandardiziranikoeficientBetarazkrivasmerinmopovezanostineodvisne
inodvisnespremenljivke(1oznaujemonoobratnosorazmernolinearnopovezanost,0oznauje,da
linearnepovezanostini,1paoznaujemonolinearnopovezanost).
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Izsledkiraziskaverazkrivajo,dadejavnikobogatenostimobilnihoglasovpredstavljaenega
izmed potrošnikom pomembnejših dejavnikov (Mean[D1] = 4,16) s statistino znailnim
vplivom naodnosdomobilnegaoglaševanja (Priloga B.5).Spremenljivki stamedsebojno
pozitivno povezani (Beta[D1] = 0,147, Sig.[D1] = 0,03), zato domnevo H1, pri kateri sem
predpostavljal, da bolj kot so potrošnikom pomembne obogatene vsebine mobilnih
oglasov,boljpozitivenbonjihovodnosdomobilnegaoglaševanja,tudisprejmemo.
Sledijokoristi,zakateresopotrošnikiocenili,dasojimpolegnadzoranadmobilnimioglasi
tudizelopomembne(Mean[D2]=5,75),pavendarpredstavljajonajšibkejšidejavnik,kiše
statistino znailno in pozitivno vpliva na odnos do mobilnega oglaševanja (Beta[D2] =
0,105,Sig.[D2]=0,049).Kljubtemulahkozmalenkostmanjkotpetodstotnostopnjotveganja
sprejmemodomnevoH2,prikaterisemdomneval,daboljkotsopotrošnikompomembne
koristimobilnegaoglaševanja,boljpozitivenbonjihovodnosdomobilnegaoglaševanja.
Dejavnik konteksta je drugi najmonejši dejavnik, ki vpliva na odnos do mobilnega
oglaševanja (Beta[D3] = 0,216, Sig.[D3] = 0,000). Medsebojna povezava med neodvisno in
odvisno spremenljivko je statistino znailna in pozitivna, zato lahko sprejmemo tudi
domnevoH3,prikaterisempredpostavljal,daboljkotmobilnioglasiustrezajokontekstu
trenutnepotrošnikovesituacije,boljpozitivenbonjihovodnosdomobilnegaoglaševanja.
DomnevoH4,spredpostavko,davekotimajopotrošnikinadzoranadoglasnovsebinoter
koliino in asom izpostavljenosti mobilnim oglasom, bolj pozitiven bo njihov odnos do
mobilnega oglaševanja, zaradi prešibkega vpliva in prevelikega statistinega tveganja
(Beta[D4]=0,071,Sig.[D4]0,102)nemoremosprejeti.Vtemprimeruupoštevamonielno
domnevoolinearninepovezanostiobehspremenljivk.Dejavniknadzora,kljubtemudaga
potrošnikiocenjujejokotzelopomembnega(Mean[D4]=6,39),torejnimapomembnejšega
vplivanaodnosdomobilnegaoglaševanja.
Pri pregledu vrednosti koeficientov zasledimo, da je dejavnik žrtvovanja, za katerega
potrošniki menijo, da predstavlja precejšnjo oviro za mobilno oglaševanje (Mean[D5] =
4,32), edini dejavnik s statistino znailnim negativnim vplivom na odnos do mobilnega
oglaševanja (Beta[D5] = 0,160, Sig.[D5] = 0,000). Tudi iz razsevnega grafikona lahko
razberemo, da sta spremenljivki medsebojno negativno linearno povezani, zato lahko z
minimalnim tveganjem sprejmemo domnevo H5, pri kateri sem domneval, da manj kot
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potrošnikižrtvujejosvojezasebnostiinosebnihpodatkov,boljpozitivenbonjihovodnosdo
mobilnegaoglaševanja.
Anketirancisogledezaupanjaoglaševalcem,mobilnimoperaterjeminzakonodaji,kiureja
podrojevarovanjazasebnostiinosebnihpodatkovostalineopredeljeni(Mean[D6] =3,70).
Dejavnikzaupanja,podobnokotdejavniknadzora,nimapomembnejšegavplivanaodnos
do mobilnegaoglaševanja (Beta[D6] =0,049,Sig.[D6] = 0,279), zato domneveH6,prikateri
sem predpostavljal, da bolj kot potrošniki zaupajo v zakonodajo in samoregulacijske
oglaševalske mehanizme, bolj pozitiven bo njihov odnos do mobilnega oglaševanja, ne
moremo sprejeti. Upoštevamo torej nielno domnevo, po kateri spremenljivki nista
medsebojno statistino znailno linearno povezani, kar je razvidno tudi iz razsevnega
grafikona(PrilogaB.8).
Nekoliko bolj pozitivno so se respondenti opredelili glede odnosa do oglaševanja v
množinihmedijih(Mean[D7]=3,99),kiobenempredstavljatudidejavnikznajmonejšim
statistinoznailnimvplivomnaodnosdomobilnegaoglaševanja(Beta[D7]=0,295,Sig.[D7]
0,000).Takolahkozminimalnimtveganjemzavrnemonielnodomnevoinsprejmemoše
zadnjo domnevo H7, pri kateri sem predpostavljal, da bolj pozitiven kot je odnos do
oglaševanja v množinih medijih, bolj pozitiven bo tudi odnos potrošnikov do mobilnega
oglaševanja.
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10.5PREVERJANJEPOVEZAVMEDINDIKATORJIINODVISNOSPREMENLJIVKO
Indikatorjineodvisnihspremenljivk,zizjemoindikatorjevdejavnikaobogatenostimobilnih
oglasov,sobilivraziskavahMerisavoindrugi(2007)terBlancoindrugi(2010)zastavljeni
naosnovipregledovalne(ang.EFAExploratoryFactorAnalysis)inpreverjenispomojo
potrjevalne faktorske analize (ang. CFA  Confirmatory Factor Analysis). Visoka stopnja
zanesljivosti uporabljenih spremenljivk ter dokaj visoki deleži pojasnjene variance obeh
referennih raziskovalnih modelov (od 49,3% do 72%) so, zaradi prevzemanja identinih
indikatorjev neodvisnih spremenljivk, pripomogli tudi k dobrim rezultatom prirejenega
teoretskega modela, namenjenega raziskovanju slovenskih potrošnikov (Slika 9.1). Kljub
visokizanesljivosti(Preglednica10.3)insprejemljivemdeležupojasnjenevariance(37,5%)
našegaraziskovalnegamodela,pašibkostlinearnihpovezav medneodvisnimiinodvisno
spremenljivko nakazuje na delno prekrivanje nekaterih neodvisnih spremenljivk oziroma
dejavnikov, kar je pogosto posledica prevelikega števila indikatorjev, vkljuenih v
raziskovalni model. Znotraj posamezne neodvisne spremenljivke bi namre indikatorji
lahkoocenjevalirazlinepojave,zatosemzMultiplolinearnoregresijskoanalizo(metoda:
Stepwise)dodatnopreverilpovezaveinizpostavilletisteindikatorje,kistatistinoznailno
inzdovoljvelikomojovplivajonaodvisnospremenljivko(Slika10.2).


Slika10.2:Vpliviinstatistinaznailnostposameznihindikatorjev
X1:Mobilnioglasiz
animacijamiin/ali
videom
X4:Prihranekmojega
denarja

X24:Zaželenostoglaševanja
vmnožinihmedijih
 =0,205
Sig.=0,000

 =0,100
Sig.=0,026

X8:Posredovanjeosebnih
podatkov

 =0,192
Sig.=0,000

X10:Sovpadanjemobilnih

 oglasovzlokacijo


 =0,123
Sig.=0,008

X25:Zaupanjeoglasomv

množinihmedijih


 =0,246
Sig.=0,000

 =0,160
Sig.=0,001

ODNOSDOMOBILNEGA
OGLAŠEVANJA

x26,x27,x28
2

X14:Možnostizbirein

 prilagajanjaoglasne

 vsebine
X18:Dodatenfinanni

strošek

AdjustedR =0,402

 Sig.=0,000

 =0,117
Sig.=0,006
 =0,165
Sig.= 0,000
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Kot rezultat analize je predstavljenih osem razlinih statistino znailnih regresijskih
modelov,odkaterihimaprvinajnižjideležpojasnjenevariance,sajvsebujelenajvplivnejši
indikator zaželenosti oglaševanja v množinih medijih, temu pa sledijo ostali modeli z
vejim številom vkljuenih indikatorjev, posledino pa tudi z višjim deležem pojasnjene
variance(PrilogaB.9).
Osredotoilsemsenaosmiregresijskimodel,kise,takokotostali,dobroprilegazbranim
podatkom(Sig.=0,000),obenempaimazvkljuenimiosmimiindikatorjitudinajvišjidelež
pojasnjene variance (Adjusted R2 = 0,402). Ugotovimo lahko, da je število vkljuenih
indikatorjev neenakomerno porazdeljeno v primerjavi s sestavo raziskovalnih dejavnikov
uporabljenega raziskovalnega modela (Preglednica 9.1), kar nakazuje na težave pri
doseganju medsebojne neodvisnosti leteh. Idealno bi bilo, da bi osmi regresijski model
vseboval le po en najvplivnejši indikator iz vsake neodvisne spremenljivke, s imer bi se
potrdila enodimenzionalnost posamezne neodvisne spremenljivke pri merjenju vpliva
doloenegakonstrukta.Takopamedtistimiindikatorji,kistatistinoznailnovplivajona
odnos do mobilnega oglaševanja, zasledimo po enega pri spremenljivkah obogatenosti
mobilnih oglasov (x1), koristi (x4), nadzora (x14) in žrtvovanja (x18), po dva indikatorja pri
spremenljivkahkonteksta(x8, x10)inodnosadooglaševanjavmnožinihmedijih(x24,x25)
ternobenegaprispremenljivkizaupanja.
Vrednosti nestandardiziranih (B) in standardiziranih koeficientov (Beta) pri indikatorjih
zaželenostioglaševanjavmnožinihmedijih(Beta[x24]=0,246,Sig.[x24]=0,000)inzaupanja
oglasom v množinih medijih (Beta[x25] = 0,160, Sig.[x25] = 0,001) dodatno potrjujejo
pozitivenvplivdejavnikaodnosadooglaševanjavmnožinihmedijih.Boljkotjetorejmed
potrošniki zaželeno oglaševanje v množinih medijih in veje kot je njihovo zaupanje do
obstojeihoblikmnožinegaoglaševanja,boljpozitivenbotudinjihovodnosdomobilnega
oglaševanja. Z rezultati analize se je potrdila nizka stopnja potrošniškega zaupanja do
oglasov v množinih medijih (Mean[x25] = 2,84), presenetljivo pa so se respondenti do
koristnosti (Mean[x22] = 4,79), pozitivnosti (Mean[x23] = 4,19) in zaželenosti (Mean[x24] =
4,15) oglaševanja v množinih medijih opredelili veliko bolj pozitivno kot je bilo sprva
priakovano(PrilogaB.3).
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Polegzaželenostimobilnegaoglaševanja,pomoivplivanaodvisnospremenljivko,izstopa
tudiindikatormobilnioglasizanimacijamiin/alivideom(Beta[x1]=0,205,Sig.[x1]=0,000),
kipotrošnikomobenempredstavljanajpomembnejšisestavnideldejavnikaobogatenosti
mobilnihoglasov(Mean[x1]=4,59).
Nasprotno lahko zelo negativen odziv respondentov zasledimo pri posredovanju osebnih
podatkov(Mean[x8]=2,51),epravsoprivprašanjuizkorišanjaosebnihpodatkovsstrani
mobilnih operaterjev in oglaševalcev anketiranci ostali dokaj neopredeljeni (Mean[x19] =
3,99, Mean[x20] = 3,34). Posredovanje osebnih podatkov predstavlja tretji najmonejši
indikator, ki statistino znailno in pozitivno vpliva na odnos do mobilnega oglaševanja
(Beta[x8] =0,192,Sig.[x8] =0,000).Zapovezanostletegazodvisnospremenljivko bi lahko
predpostavljali, da je morda obojesmerna, saj bi se odnos do mobilnega oglaševanja
namreizboljšal,ebibilimobilnioglasiboljeprilagojenipotrošnikovimpotrebam,zakar
oglaševalci potrebujejo zbir osebnih in lokacijskih podatkov o posameznikih, po drugi
strani paboljkotbibilipotrošnikinaklonjenimobilnemuoglaševanju,vvejimeribibili
pripravljeni posredovati svoje osebne podatke oglaševalcem in mobilnim operaterjem.
Možnostobratnepovezavedoslejvreferennihraziskavahnibilaomenjenainpreuena,
prav tako pa te predpostavke ni mogoe potrditi z rezultati raziskave med slovenskimi
potrošniki, saj Multipla linearna regresijska analiza ne omogoa preverjanja vesmernih
vzronihpovezavodvisnihzneodvisnospremenljivko.
S pridobivanjem podatkov o posameznikovi lokaciji je tako izpolnjen osnovni pogoj za
sovpadanje mobilnih oglasov z lokacijo, ki kot indikator prav tako statistino znailno in
pozitivno vpliva na odnos do mobilnega oglaševanja (Beta[x10] = 0,123, Sig.[x10] = 0,008),
obenem pa predstavlja tudi najpomembnejši sestavni del kontekstualne ustreznosti
mobilnih oglasov (Mean[x10] = 4,56). Bolj kot vsebina mobilnih oglasov torej sovpada s
trenutnolokacijoposameznika,boljpozitivenboodnosdomobilnegaoglaševanja.
Izmed vseh štirih indikatorjev, ki sestavljajo raziskovalni dejavnik koristi, so respondenti
polegkoristnosti informacij(Mean[x5] =6,11)medpomembnejšeindikatorjeuvrstilitudi
prihranek mojega denarja (Mean[x4]  = 6,03), ki edini med njimi zelo šibko, pa vendar
statistino znailno in pozitivno vpliva na odnos do mobilnega oglaševanja (Beta[x4] =
0,100,Sig.[x4]=0,026).
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Opazimo lahko tudi, da osmi regresijski model vsebuje le dva indikatorja, ki negativno
vplivatanaodvisnospremenljivko.Sprvimtovrstnimindikatorjemsemskušalugotoviti,e
slovenski potrošniki zaradi neprimerne uporabe tega naina oglaševanja s strani
oglaševalcevmobilnooglaševanjerazumejotudikotdodatenfinannistrošek.Rezultatiso
predpostavkopotrdili(Mean[x18]=4,42),ugotovimopalahkotudi,daboljkotpotrošniki
mobilnooglaševanjerazumejokotdodatenfinannistrošek,boljnegativenjenjihovodnos
domobilnegaoglaševanja(Beta[x18]=0,165,Sig.[x18]=0,000).
Naslednji indikator, ki statistino znailno in negativno vpliva na odnos do mobilnega
oglaševanja,jeindikatormožnostiizbireinprilagajanjamobilneoglasnevsebine(Beta[x14]
= 0,117, Sig.[x14] = 0,006), ki predstavlja pomemben del dejavnika nadzora. Respondenti
namremenijo,dajezelopomembno,damobilnooglaševanjepotrošnikomnudimožnost
izbireinprilagajanjamobilneoglasnevsebine(Mean[x14]=6,28),sajimajomobilnioglasi,ki
niso prilagojeni podrojem zanimanja in življenjskemu stilu posameznika, zanje veliko
manjšo uporabno vrednost. Podobno kot pri posredovanju osebnih podatkov
oglaševalcem in mobilnim operaterjem lahko tudi pri tem indikatorju, zaradi omejitev
Multiple linearne regresijske analize, le predpostavljamo, da je povezanost z odvisno
spremenljivko morda obojesmerna. To bi lahko interpretirali na nain, da bolj kot je
možnostizbireinprilagajanjaoglasnevsebinemobilnihoglasovpotrošnikompomembna,
bolj negativen je njihov odnos do mobilnega oglaševanja, saj mobilno oglaševanje v
Slovenijizaenkratšeneizkorišavsehmožnostiprilagajanjaoglasnevsebinepotrošnikom.
Nasprotno pa, bolj kot so potrošniki naklonjeni mobilnemu oglaševanju, manj jim je
pomembna možnost izbire, saj bi mobilni oglasi bili, v primeru visoke stopnje
kontekstualneustreznostiinpersonalizacije,zapotrošnikežedovoljuporabniinkoristni.
Pomenmožnostiizbireinprilagajanjamobilneoglasnevsebinebizatopoasiupadal.
Pri ocenjevanju odnosa do mobilnega oglaševanja med respondenti, je odvisna
spremenljivka dosegla najnižjo povpreno vrednost med vsemi spremenljivkami,
uporabljenimi v raziskovalnem modelu (Mean[OMO] = 3,24) (Priloga B.5). Anketiranci so
torej rahlo nenaklonjeni mobilnemu oglaševanju, k emur mono pripomore tudi zelo
nizkapovprenavrednostindikatorjamobilnooglaševanjejeboljzanimivoodostalihoblik
oglaševanja(Mean[x28]=2,83)(PrilogaB.3).
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11RAZPRAVA
Zzaetnimdelomempirinoraziskavesem,polegopisaznailnostiuporabljenegavzorca,
skušalocenititudidosedanjeizkušnjeslovenskihpotrošnikovinposledicedestruktivnega
delovanjanekaterihoglaševalcev,kizaradikratkoronihfinannihkoristi zzavajanjem in
vsiljevanjem kontekstualno neustreznih mobilnihoglasnih sporoil nadlegujejo slovenske
potrošnike, izkorišajo njihovo naivnost in tako dolgorono škodijo podobi oglaševanih
blagovnihznamk(Okazaki2007),ugledumobilnihoperaterjevterrazvojuuporabnega in
uinkovitegamobilnegaoglaševanjavSloveniji.Izsledkiraziskavesodomneveopogostosti
neprimerne uporabe mobilnega oglaševanja s strani oglaševalcev potrdili, saj je velika
veina slovenskih potrošnikov, ki je že bila izpostavljena sporoilnim oblikam mobilnega
oglaševanja (SMS in MMS), doživela negativne izkušnje z mobilnim oglaševanjem
(Preglednica 10.2). Nasploh so na slovenskem trgu še vedno mono razširjene potisne
kampanjesporoilnihoblikmobilnegaoglaševanja,paepravsoomrežnetehnologijeter
porast uporabe zmogljivih pametnih telefonov in tablinih raunalnikov že dosegle
stopnjo,kiomogoauinkovitomobilnooglaševanjetudiznaprednejšimi,kontekstualno
ustreznejšimiinvsebinskoobogatenimioblikamimobilnihoglasov.
Mobilna oglasna sporoila, ki temeljijo le na tekstu (SMS) in statini grafiki (MMS) so, v
primerjavi s spletnimi in nekaterimi drugimi oblikami množinega oglaševanja, za mlajše
potrošnikepogostopremalokreativna,dinaminainzatotudimanjzanimiva.Polegtega
imajo množina oglasna sporoila (ang. Mass Advertising Messages) za potrošnike
obiajnotudinizkouporabnovrednost,sajvsebujejoinformacijeoizdelkihinstoritvah,ki
so neprilagojene posamezniku in kontekstu njegove situacije. Tovrstna sporoila
naslovnikeiritirajointakonegativnovplivajonaodnosdomobilnegaoglaševanja,zatoje,
kotugotavljajotudiBauerindrugi(2005),pomembno,dasooglasnasporoilakreativno
zasnovana,zabavna,predvsempa,daimajozapotrošnikavisokouporabnovrednost.Na
zaznano rahlo negativno naklonjenost slovenskih potrošnikov mobilnemu oglaševanju,
polegnizkestopnjezanimivostiinnizkeuporabnevrednostioglasnevsebine,vplivajotudi
t.i. plaljiva komercialna sporoila. Veina respondentov mobilno oglaševanje namre
povezuje z dodatnimi finannimi stroški, ki negativno vplivajo na odnos slovenskih
potrošnikovdomobilnegaoglaševanja.
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Osrednjidelempirineraziskavejebilnamenjenpreverjanjupovezavmedpotencialnimi
dejavniki vpliva in odnosom do mobilnega oglaševanja med slovenskimi potrošniki. Na
osnoviizsledkovraziskavesmoodsedmihuspelisprejetipetzastavljenihdomnevterse,
kljub spremembam prvotnega raziskovalnega modela, približali rezultatom referennih
raziskavMerisavoindrugi(2007)37terBlancoindrugi(2010).epravsoizmerjenelinearne
povezavemedspremenljivkamišibke,lahkovskupinodejavnikov,kivplivajonaodnosdo
mobilnegaoglaševanja,uvrstimoodnosdomnožinegaoglaševanja,kontekst,žrtvovanje,
obogatenostmobilnihoglasovterkoristi,izpustimopadejavnikanadzorainzaupanja.

ODNOSDOOGLAŠEVANJAVMNOŽINIHMEDIJIH(domnevaH7–sprejeta)
Z merjenjem vpliva dejavnikov so že Bauer in drugi (2005) ugotovili, da poleg preostalih
dejavnikovnaodnosdomobilnegamarketingapozitivno,azelošibkovplivatudiodnosdo
oglaševanja v množinih medijih. Izsledki raziskave slovenskih potrošnikov prav tako
potrjujejo pozitivno povezanost, le da ima dejavnik odnosa do oglaševanja v množinih
medijih, podobno kot pri raziskavi Blanco in drugi (2010), najmonejši pozitiven vpliv na
odnosdomobilnegaoglaševanja.Movplivapaniedinikazalec,kigajetrebaupoštevati
prirazvršanjuinizpostavljanjunajpomembnejšihdejavnikov,skaterimibilahkopoveali
naklonjenost mobilnemu oglaševanju med slovenskimi potrošniki. Po teoriji kognitivne
disonance skuša posameznik uravnovešenost svojega kognitivnega sistema dosei s
preoblikovanjem tistih kognicij, ki za spreminjanje in prilagajanje zahtevajo najnižjo
stopnjo napora (Güttler 2003). Odnos do oglaševanja v množinih medijih spada med
kognicije,kizaspremembeodpotrošnikovzahtevajovevložka,sajgrezadolgotrajenin
kompleksenproces,kiniodvisenleodpotrošnikov,temvetudiodnaronikovinmnogih
drugih udeležencev medijskega in oglaševalskega posla. Prav tako so mlajše generacije
slovenskihpotrošnikov oglaševanjuvmnožinihmedijihdokajnaklonjene,zatojenatem
podroju, v primerjavi s podroji, ki se neposredno dotikajo  mobilnega  oglaševanja,
nekolikomanjprostorazahiternapredekinizboljšave.
37

Tsangindrugi(2004),Bauerindrugi(2005)terBlancoindrugi(2010)sonaosnoviTeorijerazumnihakcij
(TRA) dokazali mono pozitivno povezanost med spremenljivkama odnosa do mobilnega oglaševanja in
sprejema mobilnega oglaševanja, zato so izsledki raziskave slovenskih potrošnikov neposredno primerljivi
tudizrezultatiraziskavesprejemaSMSoglaševanjamedfinskimipotrošniki(Merisavoindrugi2007).
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KONTEKST(domnevaH3–sprejeta)
Po moi vpliva odnosu do oglaševanja v množinih medijih sledi dejavnik konteksta
oziromaustreznostimobilnihoglasovpotrošnikovitrenutnisituaciji,asuinlokaciji(Slika
10.1). Pri sporoilnih oblikah mobilnega oglaševanja se termin kontekstualna ustreznost
nanaša predvsem na trenutno lokacijo in as nahajanja uporabnika mobilne naprave,
medtem ko je za mobilno spletno oglaševanje znailno prevzemanje že uveljavljenih
spletnihnainovposredovanjaoglasovnaosnoviuporabniškezgodovinebrskanja,iskalnih
nizov,priljubljenihstraniindrugihpodobnihpodatkov.PougotovitvahraziskavHeinonen
in Strandvik (2003), Nysveen in drugi (2005) ter Pura (2005) kontekstualna ustreznost
mobilnih oglasov mono vpliva na pomen mobilnega oglaševanja in drugih mobilnih
storitev,sajpotrošnikiletevrednotijogledenauporabnovrednostprenešenihinformacij
vasovnoinprostorskopogojenisituaciji.TudiMerisavoindrugi(2007)sopolegkoristiin
žrtvovanjadejavnikkontekstauvrstilimedpomembnejšedejavnike,kivplivajonasprejem
mobilnega oglaševanja. eprav je glede na dosedanje izkušnje respondentov mobilno
sporoilno oglaševanje trenutno najbolj razširjena oblika mobilnega oglaševanja v
Sloveniji, pa med slovenskimi uporabniki pospešeno naraša tudi uporaba zmogljivih
mobilnih naprav in mobilnega interneta38, zato je možnosti za izboljšave na podroju
kontekstualne ustreznosti mobilnih oglasov še veliko (Preglednica 10.2). Najvejo oviro
izboljšavam predstavlja negativna naravnanost slovenskih potrošnikov do posredovanja
osebnih, lokacijskih in drugih podatkov oglaševalcem, ki jih ti za prilagajanje mobilnih
oglasnihsporoilnujnopotrebujejo(Slika10.2).

ŽRTVOVANJE(domnevaH5–sprejeta)
Visokdeležnegativnihizkušenjzmobilnimoglaševanjemterposledinonizkozaupanjev
dobre namene oglaševalcev pri potrošnikih sooblikujeta obutek prevelikega tveganja
oziromažrtvovanjaprevelikekoliine nadzora,zasebnostiinprostegaasa.Podobno kot
Bauerindrugi(2005)pridejavnikutveganja,sotudiMerisavoindrugi(2007)pridejavniku
žrtvovanja zasledili moan negativen vpliv na sprejem mobilnega marketinga oziroma
38

PolegpodatkovopoveanjupodatkovnegaprometadružbeMobiteld.d.(Ropret2010)trditevpodpirajo
tudiugotovitveraziskave,kijojevSlovenijiopraviladružbaNokia(Miheli2010).Izsledkirazkrivajo,dakar
štiridesetodstotkovslovenskihuporabnikovinterneta,dospletadostopatudipreksvojihmobilnihnaprav.
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mobilnega oglaševanja med potrošniki. Te ugotovitve podpirajo tudi izsledki raziskave
slovenskih potrošnikov, saj dejavnik žrtvovanja predstavlja tretji najmonejši dejavnik, ki
vpliva na odnos do mobilnega oglaševanja (Slika 10.1). Za uspešno zmanjšanje obutka
žrtvovanja je treba med slovenskimi potrošniki sprva poveati zaupanje do oglaševalcev
terjimomogoitivenadzoranadmobilnimioglasnimisporoili(PrilogaB.10).Obenemje
treba, po vzoru spletnih rešitev, konstantno razvijati in implementirati nove naine
pridobivanja in analiziranja razlinih vrst podatkov o potrošnikih in njihovih mobilnih
napravah.Sodobnamobilnatehnologijažeomogoaprekrivanjeindopolnjevanjespletnih
podatkovzmobilnimi,zatosolahkoinformacijeospletnihuporabniškihprofilihrazlinih
socialnih omrežij, aktivnostih na blogih, spletnih straneh, spletnem nakupovanju,
neposrednemkomuniciranju(ang.InstantMessaging)terasuinlokacijiuporabljenitudi
zanameneuinkovitegainzapotrošnikeuporabnegamobilnegaoglaševanja.

OBOGATENOSTMOBILNIHOGLASOV(domnevaH1–sprejeta)
Sodobne tehnologije ne omogoajo le uporabe novih nainov pridobivanja podatkov o
potrošnikih in izboljšane kontekstualne ustreznosti mobilnih oglasov, temve nudijo tudi
veje možnosti kreativnega izražanja, vzbujanja veje pozornosti in poveano vpletenost
potrošnika,karspadamedvelikeprednostiobogatenihmobilnihoglasnihvsebin.eprav
se dejavnik obogatenosti mobilnih oglasov po moi vpliva na odnos do mobilnega
oglaševanjauvršašelenapredzadnjemestozadejavnikižrtvovanja,kontekstainodnosa
do oglaševanja v množinih medijih (Slika 10.1), ga lahko zaradi zaznanega pozitivnega
vpliva njegovega indikatorja mobilni oglasi z animacijami in/ali videom (Slika 10.2)
uvrstimo med pomembnejše dejavnike vpliva. V povezavi z obogatenostjo mobilnih
oglasov najve pomena respondenti pripisujejo uporabi animacij in/ali videa, nekoliko
manj pa uporabi glasbe in možnosti interakcije z mobilno oglasno vsebino. Izsledki
raziskaveslovenskihpotrošnikovsovpadajotudizugotovitvamiraziskaveNielsen(2010),
ki potrjujejo pozitiven vpliv obogatenih mobilnih oglasov na odnos do mobilnega
oglaševanja med ameriškimi uporabniki pametnih mobilnikov in tablinih raunalnikov.
Gledenahiterrazvojmobilnihtehnologij,poveaneuporabezmogljivihmobilnihnapravin
bogat repertoar visoko kreativnih in uinkovitih mobilnooglaševalskih rešitev v tujini
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(Mobile Marketing Association Awards) imamov Sloveniji še veliko prostora za razvoj in
izpopolnjevanjeobogatenihoblikmobilnegaoglaševanja.Polegtegaraziskovalnipodatkio
predhodnihizkušnjahzmobilnimoglaševanjemmedslovenskimipotrošnikirazkrivajo,da
mobilnooglaševanjevslovenskemprostoru,kljubrazvitostipodrojamobilnihtehnologij
in poveani uporabi zmogljivih mobilnih naprav v Sloveniji, še ni doseglo stopnje, ki bi
zagotavljala uinkovito naslavljanje ciljnih skupin potrošnikov tudi z obogatenimi
mobilnimioglasnimivsebinami(Preglednica10.2).

KORISTI(domnevaH2–sprejeta)
Ugotovitveavtorjevpredhodnihraziskavmobilnegaoglaševanjaizpostavljajozabavnostin
informativnost mobilnih oglasnih sporoil kot najpomembnejša dejavnika z monim
vplivomnaodnosinsprejemmobilnegaoglaševanjamedpotrošniki(Tsangindrugi2004,
Bauer in drugi 2005, Waldt in drugi 2009, Blanco in drugi 2010). Podobno tudi izsledki
raziskave Merisavo in drugi (2007) uvršajo dejavnik koristi, ki poleg zabavnosti in
informativnosti vsebuje še denarne koristi ter prihranek potrošnikovega prostega asa,
med najpomembnejše dejavnike vpliva na sprejem sporoilnih oblik mobilnega
oglaševanjamedfinskimipotrošniki.Koristitudiporaziskavimobilnegaoglaševanjamed
slovenskimipotrošniki,vvejimeriodostalihdejavnikov,vplivajonaodnosdomobilnega
oglaševanja, saj so respondenti koristnost informacij, prihranek denarja ter prihranek
prostega asa oznaili kot zelo pomembne (Priloga B.3). V nasprotju s priakovanji so
koristi dosegle najnižjo stopnjo pozitivnega vpliva med upoštevanimi raziskovalnimi
dejavniki. Ugotovitve lahko delno pojasnimo s prekrivanjem posameznih dejavnikov
prevzetegaraziskovalnegamodela,sajsejedelvplivanaodnosdomobilnegaoglaševanja
zeloverjetnopreneseltudinadejavnikkonteksta,kisepravtakodelnouvršamedkoristi
za potrošnike. Z implementacijo obogatenih mobilnooglasnih vsebin ter vejo
kontekstualno ustreznostjo mobilnih oglasov se namre poveajo tudi koristi (zabavnost,
informativnost)mobilnegaoglaševanja(PrilogaB.10).Polegtegaimajooglaševalcišedovolj
možnosti,davsodelovanjusslovenskimimobilnimioperaterjidodatnopoveajodenarne
koristizatisteslovenskepotrošnike,kisovvejimeriizpostavljenimobilnemuoglaševanju.
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NADZOR(domnevaH4–nisprejeta)
S pojavom interneta in hitrim razvojem svetovnega spleta (Web 2.0, Semantic Web oz.
Web 3.0) se je mo s strani oglaševalcev dokonno prevesila na stran medsebojno
povezanih, zahtevnih in izmuzljivih sodobnih potrošnikov. Iz moi izvira tudi zahteva po
nadzoru in možnostih izbire, ki v primeru mobilnega medija zajema možnosti urejanja
mobilnih uporabniških profilov, spreminjanja in prilagajanja pogovornih in podatkovnih
paketov,nadzornadmobilnimistoritvami,spremljanjeporabeindrugihstroškovipd.Na
podrojumobilnegaoglaševanjasožeBarwiseinStrong(2002)terTsangindrugi(2004)
opozorili na pomembnost izrecnega dovoljenja potrošnikov za izpostavljenost mobilnim
oglasnim sporoilom. Ugotovitve avtorjev so dodatno podprte z izsledki raziskave
mobilnega oglaševanja med slovenskimi potrošniki, od katerih jih velika veina, poleg
dovoljenjazapošiljanjemobilnihoglasnihsporoil,velikpomenpripisujetudimožnostim
izbire in prilagajanja mobilne oglasne vsebine ter doloanju drugih pogojev prejemanja
mobilnih oglasnih sporoil (Prilogi B.3 in B.5). Kljub pomembnosti, pa dejavnik nadzora
nimasignifikantegavplivanaodnosdomobilnegaoglaševanja,karsovpadatudizizsledki
referenneraziskaveMerisavoindrugi(2007)(Slika10.1).Pomanjkanjevplivalahkodelno
pojasnimo s predpostavko, da potrošniki nadzor nad prejemanjem mobilnih oglasnih
sporoil najverjetneje razumejo kot nekaj popolnoma samoumevnega in priakovanega.
Neupoštevanjenjihovezasebnostiinostalihpriakovanjlahkozatomonoovirasprejem
in razvoj mobilnega oglaševanja v Sloveniji, saj ruši zaupanje v sprejeto zakonodajo
(Directive2002/58/EC),samoregulacijskeoglaševalskemehanizme(MMAGlobalCodeof
Conduct),oglaševalce,njihoveblagovneznamkeinslovenskemobilneoperaterje.

ZAUPANJE(domnevaH6–nisprejeta)
Okazaki in drugi (2007) so dejavnik zaupanja zasnovali kot sestav konstruktov zaupanja
mobilnemu oglaševanju in zaupanja blagovnim znamkam oglaševalcev ter z rezultati
raziskave med japonskimi potrošniki ugotovili, da je pozitivna povezanost spremenljivk
zaupanja mobilnemu oglaševanju in odnosa potrošnikov do mobilnega oglaševanja med
vsemi ostalimi povezavami najmonejša. Tudi Merisavo in drugi (2007) ugotavljajo, da
zaupanjepozitivnovplivanasprejemmobilnegaoglaševanja,epravsopovezanostmed
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spremenljivkama ocenili kot šibko. Svoje ugotovitve avtorji pojasnjujejo s predpostavko,
datividikimobilnegaoglaševanjanajverjetnejenisotakopomembni,nakarnakazujetudi
neopredeljenost slovenskih potrošnikov pri vprašanjih zaupanja mobilnim operaterjem,
oglaševalcem in zakonodaji, ki to podroje ureja (Prilogi B.3 in B.5). Neopredeljenost je
najverjetnejeposledicastarostnestruktureraziskovalnegavzorca,sajsomlajšegeneracije
potrošnikov obiajno v manjši meri seznanjene z zakonodajo in samoregulacijskimi
mehanizmi oglaševanja. Poleg tega se, zaradi nižje osvešenosti glede (ne)varnosti
izpostavljanja osebnih podatkov pri uporabi informacijsko  komunikacijskih tehnologij,
poutijo tudi nekoliko manj ogrožene. Za razliko od ugotovitev raziskav Okazaki in drugi
(2007) ter Merisavo in drugi (2007) nam med slovenskimi potrošniki ni uspelo potrditi
vplivadejavnikazaupanjanaodnosdomobilnegaoglaševanja.Izsledkiobenemrazkrivajo,
davejezaupanjepotrošnikovzmanjšujeobutekžrtvovanja,karlahkododatnopripomore
krazvojuuporabnejšegamobilnegaoglaševanjavSloveniji(PrilogaB.10).

V zakljunem delu raziskave sem se osredotoil na prevzeti raziskovalni model, pri
katerem sem s preverjanjem vplivov posameznih indikatorjev skušal potrditi osnovne
ugotovitve regresijske analize spremenljivk. eprav so bile vse neodvisne spremenljivke,
razenobogatenostimobilnihoglasov,zasnovaneinpreverjenesstraniavtorjevMerisavo
indrugi(2007)terBlancoindrugi(2010),paizmerjenašibkostpovezavpriraziskavimed
slovenskimipotrošnikinakazujenamožnostrazpršenegavplivainprekrivanjaposameznih
raziskovalnih dejavnikov. Vzrok težavi predstavlja poveano število neodvisnih
spremenljivk,sajsempolegsporoilnihoblikmobilnegaoglaševanjavraziskovalnimodel
vkljuil tudi obogatene oblike mobilnih oglasov ter odnos do oglaševanja v množinih
medijih. Poleg tega lahko na morebitno (ne)tonost izpostavljenih ugotovitev vpliva še
velikost raziskovalnega vzorca, nesistematien izbor enot v vzorec, jezikovni prevod
indikatorjev iz angleškega v slovenski jezik ter potencialna pristranskost odgovorov vseh
prijateljev in znancev, ki so sodelovali v raziskavi. Kljub naštetim omejitvam in razlinim
metodam obdelave podatkov (Model strukturnih enab, Multipla linearna regresijska
analiza), pa rezultati empirine raziskave med slovenskimi potrošniki sovpadajo z veino
ugotovitevpredhodnihraziskavmobilnegaoglaševanjainmobilnegamarketinga.
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12ZAKLJUEK
Polegumetnostisetudioglaševanjeuvršameddejavnosti,kinasvojevrstennainzrcalijo
stanje obstojee družbe, njene norme, vrednote, trenutne socialne in politine razmere,
stopnjo tehnološke razvitosti ter temu prilagojenega naina življenja sodobne družbe. S
hitrimrazvojempodrojaraunalništvaterinformacijskihinkomunikacijskihtehnologijse
spreminjajo tudi družbene navade, zaradi esar postajajo tradicionalni mediji in klasine
oblikeenosmernemnožinekomunikacijevsemanjuinkovite.Oglaševanjetakonenehno
išenovepristopeinnaine,skaterimibiselahkoustreznoprilagodilonarašajoikoliini
razlinihvrstinformacij,vsevejifragmentacijiciljnegaobinstva,digitalizacijimedijevter
nenehniasovnistiskisodobnihpotrošnikov.Spojavomnovih,interaktivnihoglaševalskih
medijev, kamor poleg interneta in drugih oblik interakcije med uporabnikom in
raunalniškimi napravami uvršamo tudi mobilno telekomunikacijsko tehnologijo, se
oglaševalcem ponuja nova priložnost za doseganje vse bolj sofisticiranih, izmuzljivih in
zahtevnihsodobnihpotrošnikov.Mobilnooglaševanjejezaradisvojihštevilnihprednostiv
primerjavi s tradicionalnimi oblikami oglaševanja že postalo predmet poveanega števila
akademskih in gospodarskih raziskovalnih prispevkov, katerih ugotovitve predstavljajo
osnovo za hiter napredek in vse pogostejšo integracijo te oblike oglaševanja v celostne
oglaševalskekampanjenajvejihsvetovnihoglaševalcev.

Kljubvisokistopnjitehnološkerazvitostislovenskihmobilnihoperaterjev,narašajoemu
številu ponudnikov mobilnega oglaševanja in visoki naklonjenosti uporabnikov mobilnih
napravnovostimspodrojamobilnihtelekomunikacij,jemobilnooglaševanjevSlovenijiv
primerjavistehnološkonajboljrazvitimidržavamiEvropskeUnije,AzijeinZDAševednov
zaostanku.Polegzamikaprivpeljavisporoilnihoblikmobilnegaoglaševanjanatrenutno
nevzpodbudno stanje tega podroja v Sloveniji nakazuje tudi maloštevilnost izvirnih
slovenskih mobilnooglaševalskih kampanj ter trend upadanja bruto vrednosti finannih
vložkov,namenjenihtemupodrojuoglaševanja.Mobilnenapravesenaslovenskemtrgu
oglaševanja namre še vedno uvršajo med neuveljavljene oglaševalske medije, katerih
integracijav spletorodijtržnihkomunikacij vobdobjusvetovnegospodarskekrizeveini
oglaševalcev predstavlja previsoko finanno tveganje. Za uspešno vpeljavo in uveljavitev
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mobilnega medija bi bilo zato s strani oglaševalcev smotrno, da spoštujejo zasebnost in
mo sodobnega potrošnika ter mu na ta nain zagotovijo pozitivne izkušnje s to obliko
oglaševanja.Številnepritožbeinnegativniodzivislovenskihuporabnikovmobilnihnaprav
padokazujejoravnonasprotno,sajpredstavljajoposledicemiopinegainneodgovornega
ravnanja nekaterih oglaševalcev, ki so v gonji za kratkoronimi finannimi koristmi, s
pomojo mobilnih operaterjev, namerno zavajali ter izkorišali radovednost, naivnost in
zaupanje slovenskih potrošnikov. S tem so negativno vplivali tako na odnos kot tudi na
sprejem in razvoj podroja mobilnega oglaševanja v Sloveniji, kar dodatno potrjujejo
izsledki raziskave med slovenskimi potrošniki, saj poleg visokega deleža negativnih
izkušenj s sporoilnimi oblikami mobilnega oglaševanja, razkrivajo tudi nizek delež
potrošnikov,seznanjenihzobogatenimimobilnimioglasnimivsebinami.

eprav slovenski potrošniki niso pretirano naklonjeni mobilnemu oglaševanju, imajo
oglaševalci, ponudniki mobilnega oglaševanja ter slovenski mobilni operaterji še dovolj
možnosti, da z upoštevanjem kljunih dejavnikov vpliva to spremenijo. Nadzor
uporabnikovmobilnihnapravnadmobilnimioglasi,kipredstavljatemeljuspešnevpeljave
mobilnega oglaševanja, po izsledkih empirinoraziskovalnega dela diplomske naloge ni
neposredno povezan z odnosom do mobilnega oglaševanja. Podobno velja tudi za
zaupanje slovenskih potrošnikov oglaševalcem, mobilnim operaterjem ter zakonodaji in
samoregulacijskim mehanizmom oglaševanja, ki je, tako kot pri oglaševanju v množinih
medijih, na zelo nizki stopnji. Nasprotno pa odnos do oglaševanja v množinih medijih
predstavlja dejavnik z najmonejšim vplivom na odnos do mobilnega oglaševanja,
kateremusledijodejavnikikonteksta,žrtvovanja,obogatenostimobilnihoglasovinkoristi.
Slovenski potrošniki so oglaševanju v množinih medijih dokaj naklonjeni, spreminjanje
tovrstnih kognicij pa se uvrša med zapletene in dolgotrajne procese, zato bi morali
oglaševalcivepozornostinamenitipredvsemslednjim,boljozkousmerjenimdejavnikom.
Bauerindrugi(2005)namreugotavljajo,dajezauspešensprejemmobilnegaoglaševanja
medpotrošnikipomembnopredvsem,dasomobilnioglasiuporabni,kreativniinzabavni.
Za poveanje uporabnosti mobilnega oglaševanja je zato treba zmanjšati obutek
žrtvovanja med slovenskimi potrošniki, pridobiti veje število njihovih psihografskih in
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drugih podatkov ter tako poveati kontekstualno ustreznost mobilnih oglasnih vsebin.
Glede na hiter razvoj mobilne tehnologije in poveano uporabo pametnih mobilnih
telefonov ter tablinih raunalnikov je v Sloveniji treba ve pozornosti nameniti tudi
uporabi obogatenih oblik mobilnega oglaševanja, s katerimi lahko oglaševalci z manj
omejitvamivkreativnosti,naboljzabavennainnegujejoodnosessvojimipotrošniki.

Polegoglaševalcevinponudnikovstoritevmobilnegaoglaševanjamorajotudiraziskovalci
vvejimerispremljatiinupoštevatirazvojsodobnihmobilnihtehnologijtersezaradivse
veje raznovrstnosti podroja mobilnega oglaševanja pri raziskovanju usmeriti ožje in
prouevati le posamezne mobilnooglaševalske pristope in oblike. V zadnjem obdobju se
zaradihitregarazvoja,poveaneuporabeterkonvergennostispletnih,mobilnihindrugih
tehnologijpojavljavsevejapotrebatudipoprouevanjusodobnihmobilnooglaševalskih
pristopovinobogatenihmobilnihoglasnihvsebin.Trebasejetorejosredotoitipredvsem
na raziskovanje nastajajoih podroij mobilnega oglaševanja, kamor uvršamo kodirana
vizualna sporoila, mobilno iskanje, lokacijsko mobilno oglaševanje, znamene mobilne
multimedijske vsebine, igre in aplikacije, uporabniško ustvarjene mobilne vsebine ter
mobilno socialno mreženje. Za natannejše preuevanje obogatenih in drugih oblik
mobilnega oglaševanja bi bilo smotrno uporabiti tudi nekoliko zahtevnejše,
eksperimentalne pristope s fiktivnimi mobilnooglaševalskimi kampanjami potega in
dialoga,sajtrenutnoveinaslovenskihpotrošnikovmobilnooglaševanjepercipiralekotše
enoizmednezaželenihinvsiljenihoblikenosmernegamnožinegasporoanja.Kljubtemu
verjamem,daselahkozupoštevanjemdosedanjihinprihodnjihugotovitevraziskavtega
podrojamobilnooglaševanjerazvijevzabavno,predvsempauporabnomobilnostoritev
zapotrošniketeruinkovitinvznemirljivnainsodobnegaoglaševanjazaoglaševalce.
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namerepotrošnikov.
Predanostlahkookrepimozizgradnjoemocionalnevrednostiprekzabavne
inkontekstuustrezneuporabniškeizkušnjesstoritvijo.
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Nanamerouporabemobilnihstoritevvplivajomotivacijskidejavniki,



Namen
uporabe
mobilnih
storitev



Nyasveen
indrugi
(2005)

socialnipritisk,odnosdomobilnihstoritevinnadzor.

Naodnosdouporabemobilnihstoritevvplivajomotivacijskidejavniki,





uporabnost,enostavnostuporabeinelementiužitkaobuporabi.

Odnosdouporabemobilnihstoritevvplivananameropouporabi.



Odnosdomobilnegamarketingamonovplivananamerouporabe





Dejavniki
sprejema
mobilnega
marketinga

Bauer
(2005)

mobilnihmarketinškihstoritevsstranipotrošnikov.

Socialnenormevplivajonanameropouporabimobilnihmarketinških





storitevsstranipotrošnikov.

Percipiranekoristiinformativnostiinzabavesodejavnikznajmonejšim





pozitivnimvplivomnaodnospotrošnikovdomobilnegamarketinga.

Percipiranotveganjenegativnovplivanaodnosdomobilnegamarketinga.



Dejavnikakoristiinkontekstualneustreznostistamedpotrošniki
percipiranakotnajmonejšadejavnika,kipozitivnovplivatanasprejem
mobilnegaoglaševanja.



Dejavniki
sprejema
mobilnega
SMS
oglaševanja

Merisavo
indrugi
(2007)

Dejavniknadzoranadmobilnimioglasnimisporoilinepredstavlja
monegamotivatorjazasprejemmobilnegaoglaševanja.



Percipiranožrtvovanjejenegativnopovezanossprejemommobilnega
oglaševanjamedpotrošniki.



Priklicmobilneoglasnekampanjejemonoodvisenodpotrošnikove





Vpliv
zaupanjana
odnosin
priklicpri
mobilnem
SMS
oglaševanju

percepcijemedijainoglasnevsebine.

Uinkizaupanjamobilnemuoglaševanjuvnajvejimerivplivajona

Okazakiin  potrošnikovodnosdomobilnegaoglaševanja.
drugi
Odnosdomobilnegaoglaševanjavplivanaodnosdoblagovneznamke

(2007)
oglaševalca.

Odnosdoblagovneznamkepozitivnovplivanapotrošnikovpriklic.
Mlajšipotrošnikilažjezaupajovsebinimobilnihoglasnihsporoilpredvsem




tistihblagovnihznamk,kisonamenjenemladiciljniskupini.

as,lokacijainstopnjaaktivnostipotrošnikavplivajonauinkovitost
mobilnegaoglaševanja.



Vsiljivost
mobilnega
oglaševanja

Wehmeyer

(2007)

(oblikepotega
inpotiska)

Odnosdo
mobilnega
SMS
oglaševanja

Dejavniksituacijemonovplivanapercepcijomobilnegaoglaševanjakot
vsiljiveinneželeneaktivnosti.



Mobilnioglasi,kiustrezajopodrojuzanimanjapotrošnikov,sopercipirani
kotmanjvsiljivi.



Waldtin
drugi
(2009)

Dejavnikzabave,informativnostiinverodostojnostioglaševalcapozitivno
vplivajonaodnospotrošnikovdomobilnegaoglaševanja.



Dejavnikiritacijenegativnovplivanaodnospotrošnikovdomobilnega





oglaševanja.

Odnosdooglaševanjaterdejavnikazabaveininformativnostivplivajona





Dejavniki
uspešnega
mobilnega
oglaševanja

Blancoin
drugi
(2010)

odnosdomobilnegaoglaševanja.

Odnosdomobilnegaoglaševanjapozitivnoinneposrednovplivana





vedenjskenamere(ang.BehaviourIntentions).

Potrošnikimenijo,dajemobilnooglaševanjedolgoasnoinmanjzabavno





odoglaševanjaprekdrugihmedijev.

98



A.2ZEMLJEVIDSLOVENSKEGATRGAMOBILNEGAOGLAŠEVANJA

99

Mobilnemelodije

MobilnaTV/Video

Mobilnaglasba/Avdio

QR/BARkode

Lokacijskooglaševanje

Offlinenazaslonih

Oglaševalskeplatforme

Offline/Drugo

Mobilneskupnosti

MOBILNIOPERATERJI
Mobitel(M:Medij,Planet9)         








Simobil/Vodafone







Tušmobil(Tuškabina)









 
Debitel(Planet9)








IziMobil(Planet9)





T2






PONUDNIKIMOBILNIHOGLAŠEVALSKIHSTORITEV
  

 


KitioMobile






  

Planet9(Najdi.si)









Hardlab
  


  

IQMobile





Sinhro(Mooble)







Toka.si









LeeLoo(Gettymobile)









Honire








Sedem







RAZVIJALCIMOBILNIHAPLIKACIJ,IGERINPROGRAMSKEOPREME









Outfit7









SISsoftware









Klika
OMOGOEVALCI





GoogleMobile(AdMob)





  
Yahoo!Mobile





    
Apple(iAd)






MobilniNajdi.si















Httpool(Adplatform)








iPROM(AdServerMobile) 

SOCIALNAOMREŽJAINPONUDNIKIVSEBIN



   

Facebook(AdMob,Rel8tion) 







Twitter











Netlog









MySpace









Youtube








Delo










Dnevnik









Žurnal24









ProPlus









RTVSlovenija









RadioEkspres

Pretok

Mobilneaplikacije

Mobilneigre

Aplikacije/Igre

Mobilnoiskanje

Mobilnepasice

Mobilniportali/strani

Offdeck

MMS

SMS



Brskanje/Iskanje

Ondeck

Sporoanje

Glasovnasporoila

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PRILOGAB:RAZISKOVALNIDEL
B.1ZNAILNOSTIVZORCA
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B.2PREDHODNEIZKUŠNJEZMOBILNIMOGLAŠEVANJEM
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B.3OPISNESTATISTIKEINDIKATORJEV
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B.4IZRAUNSESTAVLJENIHSPREMENLJIVK


COMPUTE ODNOS_MO = (O1_IDEJA + O2_NOVOST + O3_ZANIMIVOST) / 3.
COMPUTE D1_OBOGATENOST = (D1_ANIMACIJE + D1_ZVOK + D1_INTERAKCIJA) / 3.
COMPUTE D2_KORISTI = (D2_PRIHRANEK + D2_INFORMACIJE + D2_ZABAVA + D2_AS) / 4.
COMPUTE D3_KONTEKST = (D3_POSREDOVANJE_PODATKOV + D3_SOVPADANJE_ASA + D3_SOVPADANJE_LOKACIJE / 3.
COMPUTE D4_NADZOR = (D4_PRIVOLITEV + D4_POGOJI + D4_PREKINITEV + D4_MOŽNOST_IZBIRE) / 4.
COMPUTE D5_ŽRTVOVANJE = D5_IZG_NADZORA + D5_IZG_ZASEBNOSTI + D5_IZG_ASA + D5_FINANNI_STROŠEK / 4.
COMPUTE D6_ZAUPANJE = (D6_IZKORIŠANJE_MOP + D6_IZKORIŠANJE_OGL + D6_ZAKONODAJA) / 3.
COMPUTE D7_ODNOS_MMO = (D7_KORISTNO + D7_POZITIVNO + D7_ZAŽELENO + D7_VERJAMEM) / 4.

B.5OPISNESTATISTIKESESTAVLJENIHSPREMENLJIVK




B.6PREVERJANJEZANESLJIVOSTIMERSKEGAINSTRUMENTA
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B.7PREVERJANJELINEARNEPOVEZANOSTIMEDSPREMENLJIVKAMI
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B.8VIZUALNOPREVERJANJELINEARNEPOVEZANOSTIMEDSPREMENLJIVKAMI
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B.9PREVERJANJELINEARNEPOVEZANOSTIMEDINDIKATORJI
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B.10PREVERJANJEVPLIVOVNASPREMENLJIVKOŽRTVOVANJAINSPREMENLJIVKOKORISTI
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B.12ANKETNIVPRAŠALNIK


Halo,halo!
Pred seboj imaš anketni vprašalnik na temo oglaševanja prek mobilnih telefonov. Razdeljen je na 3

veje sklope vprašanj, as reševanja je ocenjen na 6 minut, zbrani podatki pa bodo
uporabljeniizkljunovraziskovalnenamenemojediplome.Vprašanjase,polegSMSinMMSoglaševanja,

video oglaševanje, mobilno spletno oglaševanje ter
mobilnooglaševanjevaplikacijahinigrah.
nanašajo tudi na mobilno





1

PREDHODNEIZKUŠNJEZMOBILNIMOGLAŠEVANJEM


PROSIMOZNAIŠTEVILKOOD1DO3INDOKOAJSPODNJETRDITVE.
(1=negativno,2=pozitivno,3=nimamizkušenj|privsakitrditvijemoženleenodgovor)



PREDHODNEIZKUŠNJEZMOBILNIMOGLAŠEVANJEM

Negativne

Pozitivne

Nimam
izkušenj



SvojepredhodneizkušnjezSMSoglaševanjemlahkoocenimkotbolj:

1

2

3



SvojepredhodneizkušnjezMMSoglaševanjemlahkoocenimkotbolj:

1

2

3



Svojepredhodneizkušnjezoglaševanjemnamobilnemspletulahko
ocenimkotbolj:

1

2

3



Svojepredhodneizkušnjezoglaševanjemvmobilnihaplikacijahinigrah
lahkoocenimkotbolj:

1

2

3




2

MOBILNOOGLAŠEVANJEINVSEKARSPADAZRAVEN


PROSIMOZNAIŠTEVILKOOD1DO7INIZRAZISTOPNJO(NE)STRINJANJASSPODNJIMI
TRDITVAMI.
(1=nikakorsenestrinjam,4=nitieno,nitidrugo,7=popolnomasestrinjam|privsaki
trditvijemoženleenodgovor)


Nikakorse
nestrinjam 

[D1]

Nitieno,
nitidrugo

Popolnoma
sestrinjam



Pomembnoje,damobilnioglasivsebujejoanimacijein/ali
video(soživahniindinamini).

1

2

3

4

5

6

7



Pomembnoje,damobilnioglasivsebujejozvokinglasbo.

1

2

3

4

5

6

7



Pomembnoje,damobilnioglasi,polegklikanjain
dotikanja,omogoajotudinovenaineinterakcije
(poigravanjezoglasnovsebinoprekkamere,mikrofona,
giroskopa,accelometra,gpsa...).

1

2

3

4

5

6

7
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Nikakorse
nestrinjam 

[D2]


Nitieno,
nitidrugo

Popolnoma
sestrinjam

Pomembnoje,damobilnooglaševanjeomogoa
prihranekmojegadenarja(nižjeceneprenosapodatkov,
pogovorovinsporoilprimobilnihoperaterjih,brezplane
multimedijskevsebine,aplikacijeinigre).

1

2

3

4

5

6

7

Pomembnoje,damobilnooglaševanjenudikoristne
informacijeoizdelkihinstoritvahspodroij,kime
zanimajo.

1

2

3

4

5

6

7



Pomembnoje,damobilnooglaševanjenudizabavno
izkušnjo.

1

2

3

4

5

6

7



Pomembnoje,damobilnooglaševanjeprihranimojas,
kigasicernamenimiskanjuinformacijoizdelkihin
storitvah.

1

2

3

4

5

6

7












Nikakorse
nestrinjam 

[D3]






Nitieno,
nitidrugo

Popolnoma
sestrinjam

Oglaševalcemsempripravljen/aposredovatiosebne
podatke,dabibilimobilnioglasiboljprilagojenimojim
željaminpotrebam(uporabniškiprofil).

1

2

3

4

5

6

7

Boljkovsebinamobilnihoglasovsovpadazdoloenim
asomalidatumom,boljjemobilnooglaševanje
uporabno(obletnice,roj.dnevi,prazniki,poitnice...).

1

2

3

4

5

6

7

Boljkovsebinamobilnihoglasovsovpadazmojo
trenutnolokacijo,boljjemobilnooglaševanjeuporabno
(nakupovalnicentri,sejmi,koncerti,zabave...).

1

2

3

4

5

6

7



Nikakorse
nestrinjam 

[D4]

Nitieno,
nitidrugo

Popolnoma
sestrinjam



Mobilnooglaševanjebisprejemal/ale,ebipredtem
zavestnoprivolil/avprejemanjemobilnihoglasov.

1

2

3

4

5

6

7



Pomembnoje,dalahkodoloampogojezaprejemanje
mobilnihoglasov(asprejemanja,številooglasov,
oglasnavsebina).

1

2

3

4

5

6

7



Pomembnoje,dalahkokadarkoliprekinem
izpostavljenostoz.prejemanjemobilnihoglasov.

1

2

3

4

5

6

7



Pomembnoje,daimammožnostizbireinprilagajanja
mobilneoglasnevsebinesvojimželjaminpotrebam
(gledenavrstoizdelkovinstoritev,blagovnoznamko,
podrojezanimanja...)

1

2

3

4

5

6

7
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Nikakorse
nestrinjam 

[D5]

Nitieno,
nitidrugo

Popolnoma
sestrinjam



Zmobilnimoglaševanjemizgubimnadzornadasom
prejemanja,vsebinoinštevilomsporoil.

1

2

3

4

5

6

7



Zmobilnimoglaševanjemizgubimprevelikdelsvoje
zasebnosti.

1

2

3

4

5

6

7



Zogledovanjemmobilnihoglasovizgubimpreveliko
koliinoasa.

1

2

3

4

5

6

7



Mobilnooglaševanjemipredstavljadodatenfinanni
strošek.

1

2

3

4

5

6

7



Nikakorse
nestrinjam 

[D6]

Nitieno,
nitidrugo

Popolnoma
sestrinjam



Verjamem,daizbranimobilnioperatermojihosebnih
podatkovneizkorišavdrugenamene.

1

2

3

4

5

6

7



Verjamem,daoglaševalcimojihosebnihpodatkovne
izkorišajovdrugenamene.

1

2

3

4

5

6

7



Verjamem,dajemojazasebnostustreznozašitenas
sprejetozakonodajoozašitiosebnihpodatkovin
kodeksioglaševanja.

1

2

3

4

5

6

7



Nikakorse
nestrinjam 

[D7]

Nitieno,
nitidrugo

Popolnoma
sestrinjam



Oglaševanjevmnožinihmedijihjekoristno.

1

2

3

4

5

6

7



Oglaševanjevmnožinihmedijihjepozitivno.

1

2

3

4

5

6

7



Oglaševanjevmnožinihmedijihjezaželeno.

1

2

3

4

5

6

7



Oglasomvmnožinihmedijihlahkoverjameminzaupam.

1

2

3

4

5

6

7

*množinimediji=tv,tisk,radio,splet,veleplakatikinematografi...









Nikakorse
nestrinjam 

ODNOSDOMOBILNEGAOGLAŠEVANJA

Nitieno,
nitidrugo

Popolnoma
sestrinjam



Všemijeidejaooglaševanjuprekmobilnegatelefona.

1

2

3

4

5

6

7



Mobilnooglaševanjejedobrodošlanovost.

1

2

3

4

5

6

7



Mobilnooglaševanjejeboljzanimivoodostalihoblik
oglaševanja(tv,radiotisk,splet,kinematografi,zunanje
oglaševanje...).

1

2

3

4

5

6

7
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3

ŠENEKAJDEMOGRAFSKIHPODATKOV


MEDSPODNJIMIMOŽNOSTMIPROSIMIZBERIINOZNAIUSTREZNOŠTEVILKOPRED
ODGOVOROM.
(privsakemvprašanjujemoženleenodgovor)




SPOL
1

moški

2

ženski



PODROJEBIVANJA
1

vvejemmestu(Ljubljana,Koper,Maribor...)



2

izvenvejihmest



IZOBRAZBA


STAROST
1

manjkot 15 let

2

od 15do 20let

3

od 21 do 25let

4

od 26 do 30let

5

od 31 do 35 let

6

od 36 do 40 let







1

konanaosnovnašola

2

konanasrednjapoklicnašola

3

konanagimnazija

4

konanadiploma

5

konanmagisterij

6

konandoktorat


ZAPOSLITEV



POVPRENIMESENIDOHODEK

1

semdijak/inja



1

nimamrednegamesenegadohodka

2

semštudent/ka



2

mesenozaslužimdo500€

3

sembrezzaposlitve

3

meseno zaslužimmed501€in1000€

4

semzaposlen/a

4

mesenozaslužimmed1001€in1500€

5

semsamozaposlen/a

5

mesenozaslužimnad1500€











hvalazaasinpotrpljenje.) 
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