
Boljša zgodba.
Boljši ugled.
Boljša prodaja.



Novinarski trening

za učinkovito prodajo

Kako prodajo in marketing podpreti z novinarskimi veščinami?



1. 
KAKO LJUDJE 

DOJEMAJO INFORMACIJE?



Kako ljudje berejo?

• Več kot pol časa porabijo za listanje in 

skeniranje fotografij. 

• V časopisu ne zaznajo več kot 25%

člankov. Več kot 75% jih sploh ne opazijo.

• V povprečju namenijo eni strani v 

časopisu le 25-35 sekund. 

• Le 54 sekund se ustavijo na

dvostranskem članku. 

Tako je bilo v, po 
bralnih navadah 

vzorni Skandinaviji, 
pred 15 leti. 

Kako je zdaj? Na 
spletu?



Večinoma ne berejo!

SKENIRAJO





Izziv socialnih omrežij?

DŽUNGLA



2.
KAKO IZBOLJŠATI 

VAŠO KOMUNIKACIJO?



OBJAVE

 Kako postaviti cilje in jih določiti glede na ciljne skupine objav

 Kako z novinarskimi triki do pozornosti

 Naslovi

 Foto

 Video

 Mediji in novinarji (ujemi vlak informacij)

 Ključno: Coaching - trening



5 K = 5 W

- KDO

- KAJ

- KDAJ

- KJE

- ZAKAJ/KAKO



ČLANEK NI FILM.

• NE PIŠTE TEKSTA KOT V FILMU. BRALCI NIMAJO ČASA BRATI.

• PRED OBLIKOVANJEM SI NAPIŠITE PREDNOSTNE POANTE.

• PREDNOSTNE POANTE TAKOJ NA ZAČETEK ČLANKA.



NAJBOLJ PRAKTIČNI NASLOVI – How to

Postavite se 
v kožo 

rešitelja 
izzivov 
kupca.



ZLATI REZ



ATRAKTIVNE FOTOGRAFIJE

Pogled z 

drugega 

zornega kota.



DA BO VAŠA ZGODBA 
ŠE BOLJŠA

Personifikacija = identifikacija s ciljno skupino

Vizualizacija = foto & video

Storytelling = kako se dotakniti ciljne osebe

…

Dodatno: tehnična analiza in optimizacija



3. 

KAKO DO MEDIJEV?



NOVINARJI SO NAJTEŽJI OREH



VALUTA = ZAUPANJE



LOV NA POZORNOST

Druga pot: skoči 
na vlak 

najaktualnejših 
informacij. 

Ujemi pozornost 
in novinarja.



KORISTI TRENINGA



PAKET VSEBUJE

POZOR: 
Nujen 

trening –
sicer vse 

ostane na 
papirju …

 Vprašalnik o podjetju in komunikaciji
 Osnovno predavanje
 Interaktivni trening z navodili za delo – najmanj 3 mesece
 Posebna priporočila:

 Novinarske veščine pri objavah (PPT) in novinarski algoritem
 Ključne informacije o SEO
 SEO: vsebinske usmeritve
 Slovnična pravila - najpomembnejša

 Poročilo o treningu – priročnik s praktičnimi primeri –
dobre prakse



KAJ DOBI ORGANIZACIJA?

1. Trening ključnih skrbnikov komunikacije.

2. Dobre prakse za prihodnost, pridobljene prek praktičnega treninga.

3. Pregled in optimizacijo statičnih objavljenih vsebin na spletu.

POZOR: 
Ključna sta 
trening in 

dobre prakse



Goran Novković,
avtor /trener


