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• Za delitev informacij s člani  društev, prijatelji …
• Za promocijo dogodkov, biznisa…
•Možnost doseganja zelo velikega števila ljudi - 

sledilcev
- Uporaba družbenih omrežij ni enostavna
- Učinkovitost je odvisna od rednosti uporabe
- Družbena omrežja niso zastonj





• Za delitev informacij s člani društev, prijatelji …
• Za promocijo dogodkov, produktov, storitev…
•Možnost doseganja zelo velikega števila ljudi - 

sledilcev
- Uporaba družbenih omrežij ni enostavna
- Učinkovitost je odvisna od rednosti uporabe
- Družbena omrežja niso zastonj
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TIP VSEBINEZANIMANJENOVOST USPEH



155 analiziranih društev

tržaških

goriških

videmskih23
85
47



Cilj

• Razumeti stanje uporabe družbenih omrežij v zamejstvu

• Razumeti, katera društva so v komunikaciji uspešna

• Razumeti, kako lahko stanje izboljšamo



Katere podatke smo upoštevali

• Obstoj spletne strani

• Obstoj Facebook strani

• Obstoj Instagram strani

• Število všečkov („like“), ki jih ima Facebook stran

• Rednost uporabe Facebook strani

• Število Instagram sledilcev („followers“)

• Število Instagram objav („post“)



48
Društev ni prisotnih

31%



Spletna stran

 Težko je izdelati dobro spletno stran

 Večina uporablja Wordpress

 Pomanjkanje https.

 V nekaterih primerih obstoj spletne strani, toda email brez domene



Facebook 

• Število društev, ki ima Facebook stran: 88

• Število društev, ki ima in ne uporablja redno Facebook strani: 19

• Število društev, ki nima strani ampak „osebo“: 9

• Točno povprečno število vsečkov je 672

• Povprečno število všečkov je med 397-945

• Samo 29 društev je nad povprečnim številom





Instagram 

• Število društev, ki ima Instagram: 16

• Povprečno število instagram sledilcev („followers“): 249

• To lahko pomeni, da večina ljudi pri nas nima še Instagram profila ali 
pa da, društva ne oglašujejo dovolj svoje prisotnosti na drugih medijih



Korelacije



Korelacija Instagram sledilcev, število 
Instagram objav

BOLJ REDNO OBJAVLJAMO VEČ SLEDILCEV PRIDOBIMO

75%



Korelacija Instagram sledilcev, število 
Instagram objav

VEČ VSEČKOV IMAMO NA
FACEBOOK-U

VEČ SLEDILCEV IMAMO NA INSTAGRAMU

73%



Korelacija Instagram sledilcev, število 
Instagram objav

VEČ VSEČKOV IMAMO NA
FACEBOOK-U

VEČ OBJAV DELAMO NA INSTAGRAMU

92%



92% 73%>
• Veliko več materiala na razpolago
• Organiziran komunikacijski team
• Ni rečeno, da tisti, ki so bili prej v komunikacijski ekipi, 

znajo uporabljati enako dobro Instagram in novejša 
socialna omrežja oz. social networke



ZAHVALJUJEM SE VAM ZA POZORNOST!
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