
Kdo je 
SKRIVNI JUNAK 

uspešnih spletnih strani?

Primož Cigler



Smo strokovnjaki na področju pisanja 
vsebine za spletne strani, saj smo na trgu 
prisotni že od leta 1990. Naše podjetje 
organizira delavnico Kako napisati vsebino 
za spletno stran. Naše poslanstvo je, da 
skozi visokokakovostna predavanja vsem, 
ki bi se želeli na področju pisanja besedil 
izboljšati, podamo ustrezna znanja in 
veščine, da se lahko suvereno lotijo 
pisanja. Naš uspeh merimo v številu 
zadovoljnih obiskovalcev delavnic.

Vljudno vabljeni!

Je vaša spletna stran sama sebi namen?

Ljudje smo intuitivno slabi v pisanju 
tekstov za spletno stran, ampak dobra 
novica je, da lahko to veščino hitro 
osvojimo. Na delavnici Skrivni junak 
uspešnih spletnih strani bomo na primerih 
vaših spletnih strani pogledali, kaj sami 
delamo narobe in kako napisati vsebino, 
da je razumljiva in zanimiva strankam.

Prijavi se in pošlji svojo spletno stran v 
analizo, da jo skupaj izboljšamo!
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5 sekund
Toliko časa imate, preden stranka zapre vašo stran!



































mi, mi, mi...
Komu je že vsebina namenjena?

















kreativne 
informacijske rešitve

hmmmmm???





Nudimo klasično in lasersko varjenje, izvajamo 
preiskave v varilsko metalurškem laboratoriju in 
prodajamo varilne žice.

NALOGA

vs

Če so vam vsi ponudniki varjenja odgovorili “to je 
nemogoče zavariti”, ste na pravem mestu! 
Pokličite nas za brezplačen nasvet!



Razvijamo 
visokokakovostne digitalne 
produkte na področju 
kreativnih informacijskih 
rešitev.

NALOGA



Test “In kaj potem?”

1. napišite kaj delate, kakor bi po navadi 
“Naše podjetje se ukvarja/nudi/ponuja ...”

2. stranka vas vpraša “so what?”
3. branite svojo trditev! ← To je vsebina za 

USP!

NALOGA
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S
keep it simple, stupid (short)





Nudimo klasično in lasersko varjenje, izvajamo 
preiskave v varilsko metalurškem laboratoriju in 
prodajamo varilne žice.

vs

Če so vam vsi ponudniki varjenja odgovorili “to je 
nemogoče zavariti”, ste na pravem mestu! 
Pokličite nas za brezplačen nasvet!

















Zakaj zdaj?



1. formule (npr. AIDA)
2. 5 sekund za pozornost
3. ne govorimo o sebi, pač pa o kupcu
4. enostaven jezik, enostavni izrazi
5. manj podatkov, izbire = boljše. bolj enostavni 

stavki = boljše
6. CTA specifični, relevantni, povezani s cilji 

(1 cilj na stran)



QUIT 
or 

DOUBLE DOWN

Pristopi do Jake ali mene in se 
dogovorimo za sestanek pri vas!

primoz@unwantedhero.com, 031 741 024

mailto:primoz@unwantedhero.com

