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Spletna socialna omrežja – splošno (1)

Kaj spletna socialna omrežja omogočajo 

posameznikom?

 ustvarjanje javnega ali delno javnega profila znotraj 
omejenega sistema,

 artikuliranje seznama uporabnikov, s katerimi so 
povezani in

 prikazovanje in pretok njihovih seznamov povezav in 
povezav drugih znotraj sistema.
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Spletna socialna omrežja – splošno (2)
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Spletna socialna omrežja – splošno (3)

Kakšne so osnovne njihove osnovne značilnosti?
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Zgradba virtualnih prostorov:

 omogoča in namiguje na določene vrste interackij.

Arhitekture spletnih socialnih omrežji:

 zajemajo strukturo in organizacijo,

 razlikujejo se glede na namen in tehnologijo.

Za spletno mreženje:

 so značilne določene konvencionalne funkcije.



Prodaja storitev preko spletnih socilanih omrežji

O čem govorimo?
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Govorimo o procesu, ki mora obsegati:

 organizacijo, sredstva, metode in sporočila.

Eno od sredstev je tržno komuniciranje, ki ga sestavljajo:

 oglaševanje,

 pospeševanje prodaje,

 odnosi z javnostmi,

 osebna prodaja,

 neposredno in interaktivno trženje.



Trend uporabe spletnih socialnih omrežji (1)
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Trend uporabe spletnih socialnih omrežji (2)
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Trend uporabe spletnih socialnih omrežji (3)
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Prevlada Facebook-a
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Prednosti in slabosti spletnih socialnih omrežji
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Prednosti:

 enostavnost,

 ciljna naravnanost,

 ugodno in učinkovito obvladovanja stroškov,

 neomejene možnosti oglaševanja,

 fleksibilnost,

 popolna preglednost in nadzor.

Slabosti:

 vpliv na medsebojno komunikacijo,

 merjenje vpliva na prodajo,

 redno vzdržavanje,

 pozornost na nezadovoljne stranke,

 prevare.



Sodobne mobile naprave (1)
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 uporabniku nudi udobje komuniciranja,

 podpira stalno dosegljivost uporabnika,

 ustvarja občutek varnosti in pomembnosti,

 podpira trendosvsko pripadnost, kulturno in modno usmeritev,

 podpira razvoj gospodarstva in omogoča več poslovnih 
priložnosti.

Kaj omogočajo?



Sodobne mobile naprave (2)
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Sodobne mobile naprave (3)
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Za konec pa ....
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