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• Informacijsko oblikovanje in splet

• Proces, orodja in sodelovanje

• Vhodne informacije (Trimo)

• Vsebine (Trimo)

• Rezultat

• Življenje



Informacijsko oblikovanje



Veščina in praksa oblikovanja informacij in 

vsebin na način, ki zagotavlja ljudem 

enostavno in učinkovito uporabo le teh.



Informacijsko oblikovanje poenostavi 

razumevanje in uporabo kompleksnih 

informacij.



3 Primeri

InformationArchitects.jp



Relevantno sporočilo



www.bio.si/index.php?option=com_co

ntent&task=view&id=143&Itemid=107



www.bio.si/relevantnost-sporocila-je-

v-nacinu-podajanja-informacij



bit.ly/bEkGH8 



go.bio.si/informacijsko-oblikovanje
www.bio.si/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=107





Zakaj oblikujemo informacije v DMKTG?

Interakcija = 

Zadovoljevanje potreb ciljne skupine vodi v 

doseganje marketinških ciljev

CILJI

CILJNE SKUPINE

REZULTAT



Digitalni marketing  = vpletanje potrošnika

TRŽENJSKI
CILJI

CILJNE 
SKUPINE

INTERAKCIJA

MERJENJE

REZULTAT

365 dni na leto



Proces in orodja



Naročnik je sestavni del informacijskega 

oblikovanja, ker je rezultat njegovo 

komunikacijsko orodje.
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Opredelitev Struktura vsebin Dizajn Izgradnja Integracija Lansiranje Življenski cikel
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Oblika layout
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SEO vsebin
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Testiranje funkcionalnosti

Objava
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Vhodne informacije

Trimo

Maja Lapajne

Direktorica marketinga



Skupina Trimo



Trimo – globalna prisotnost

Armenija (letališče Erevan)

Kitajska (IKEA trgovski center)

Kazahstan (Astana Arena)
ZAE (Aldar HQ)

Kapverdsko otočje
(Roof on Boa Vista Island)

Alžirija (delavsko naselje)



Trimo – globalna prisotnost

Mehika (Grundfos)

Rusija (trgovski center Kurkino)

Velika Britanija (letališče Heathrow)

Grčija (Sato)



Trimo – globalna prisotnost

Savdska Arabija 
(trgovski center IKEA)

Nizozemska (Hotelit)

Gruzija (objekt OVSE)

ZAE (Airbus Dubaj)

Pakistan

http://trimonet/trimoreferences/IndustrialComplexTrimo/Picture Library/1/050_SLO_Trimo_05.jpg


Proizvodne lokacije

OOO Trimo VSK, Kovrov, Rusija

Trimo, d.d., Slovenija

Trimo Inženjering, d.o.o., Šimanovci, Srbija

Trimo UAE fze, Fujeirah, ZAE



Agenti (5) 

Predstavništva in podružnice v tujini (5)

Podjetja v tujini (15)

Direktna prodaja

Skupina Trimo

Srbija



Prodajni program



Prodajni program



Celovite rešitve

IDEJA

TEHNIČNO

SVETOVANJE?

PROJEKTIRANJE PROIZVODNJA MONTAŽA SERVIS

RAZVOJ



Novi proizvodi in sistemi



Ciljne skupine



Proces odločanja

investitor

arhitekt

Generalni 
izvajalec

podizvajalec podizvajalec

dobavitelj

Razlicne panoge:
Farmacija
Letalska industrija
Prehrambena
industrija
Avtomobilska
industrija
Javni sektor
….



Oblikovanje celote

25 trgov  
neposredna 
prisotnost

+ 

25 trgov projektna 
prisotnost

Razvejan produktni 
in storitveni 

portfolio

Dodajanje novih 
produktnih skupin

Veliko korporativnih 
vsebin

Raznolike ciljne 
skupine

Zapleten proces 
odločanja

Spletna mesta



Vsebine

Trimo

Katja Pirc

Marketing, področni vodja



Mreža spletnih mest in E-komunikacijskih orodij

21 regionalnih spletnih mest

UK, PL, CZ, BG, SRB, BA, IT, RO, RUS, 
ES, HR, TR, AT, FR, SK, DE, HU, IRL, 
MK, UAE, Investment

Produktna spletna mesta

- Qbiss

- Modularne enote

- Modularni vrtci

Social media

- LinkedIn

- YouTube

- Facebook (Trimo + TUC)

- Flicker

- Wikipedia

- …

E-komunikacijska orodja

- Direktni mailingi

- E-news

- Članki na E-portalih

- Bannerji + Google AdWords

- E-forumi

- …

Spletna mesta natečajev

- Trimove raziskovalne nagrade

- Trimo Urban Crash

Korporativno 
spletno mesto

trimo.si/trimo.eu

+ Integracija
+ Katalog referenc
+ Trimo Earth
+ Oddajte idejo
+ Naročanje 



Sodelujoči na projektu

Vodja Projekta

področni vodja v 
marketingu

Delovne skupine

Preko 50 sodelavcev iz 
različnih podjetij, 
oddelkov in delov 
procesov skupine 
Trimo

Uprava in kolegij

Projektni svet

direktorica komercialnega sektorja

direktor razvoja in projektive

direktor organizacijskega razvoja in IT

direktorica marketinga

področni vodja v marketingu

Direktor projekta

Oblikovanje

Idejna 
zasnova

Informacijska 
arhitektura

Razvoj in 
programiranje

Trimo
Sonce.net



Cilj vsebin: preglednost in relevantnost



Generiranje idej

30 posameznikov iz vseh oddelkov in vseh ključnih procesov 

je prispevalo preko 320 izhodiščnih idej s področij:

• vsebin

• funkcionalnosti

• izgleda

• …



Izbor in priprava vsebin

• Selekcija in izbor relevantnih vsebin in funkcionalnosti prilagojenih 

ciljnim skupinam

(korporativne, produktne + iskanje idej, kadrov + podpora novinarjem)

• Povezovanje z obstoječimi viri informacij  

(integracija: intranet-ekstranet-internet)

• Določitev odgovornih oseb in “pripravljavcev” vsebin

• Določitev tona in sloga 

komuniciranja

• PR agencija

• Prevajalska agencija



Regionalna spletna mesta

Korporativno spletno mesto je nadgrajeno z 21 regionalnimi 

spletnimi mesti.

Regionalna spletna mesta imajo prilagojeno:

• vsebino

• funkcionalnosti

• grafično podobo

• uredniško politiko



Uredniška politika



Uredniška politika

Centralno uredništvo (na sedežu Trimo, d. d.)

• Pripravlja in objavlja vse korporativne in komercialne 

vsebine

•  Opravlja selekcijo, katera vsebinska področja so na voljo 

lokalnim uredništvom

•  Koordinira zunanje izvajalce

•  Nadzira delo lokalnih uredništev 

•  V primeru težav ali nepravilnosti lokalnih uredništev 

administracijo lahko prevzeme samo



Uredniška politika

Lokalno uredništvo 

(na sedežu vsakega od podjetij tržne mreže)

• Uredništvo s svojim izborom vsebin samostojno in fleksibilno

ustvarja spletno okolje uporabnikov lastne regije in tržnih

segmentov.

• Korporativne in komercialne vsebine prejme od centralnega

uredništva

•  Pripravlja in objavlja regionalne vsebine

• Vsebino deloma prilagodi posebnostim in zahtevam lokalnega 

trga



Proces

Analiza

• Vhodne informacije

• Viri informacij in vsebin

• Ideje in uredništvo

Vsebine

• Obstoječe offline vsebine

• Strukturiranje vsebin

• Priprava vsebin

Uporabniška 
izkušnja

• Povezava vsebin in interakcij

• Poti ciljnih skupin - zgodbe

• Uporabniški vmesniki in mediji



Rezultat

Centralno spletno mesto [.si in .eu]

› 4.100 besedilnih zapisov

› 11.400 slikovnih datotek

› 4.920 datotek  (PDF, DOC in video)

Regionalna spletna mesta

› 41.900 besedilnih zapisov

› 116.600 slikovnih datotek

› 48.680 datotek  (PDF, DOC in video)



Enovit fleksibilno oblikovan globalen 

spletni prostor s centralnim in 21 

regionalnimi ter 4 produktnimi 

spletnimi mesti.



Rezultat





Rezultat



Rezultat



Rezultat



Rezultat



Rezultat



Google Earth zbirka





Življenje

• Uredništvo

• Aktivni viri informacij

• Komunikacija na konverzijskih točkah

• Prilagoditev poslovnih procesov

• Sledenje rezultatom in novi cilji



Življenje - spremembe

• Dodajanje vsebin: novi trgi in produkti 

• Opuščanje vsebin: ukinitev trgov in produktov

• Gradnja dodatnih produktnih in regionalnih 

spletnih mest

• Prilagoditve uredniškega sistema 



Življenje - rezultati

Rezultati po enem letu

• Povečan obisk spletnih mest za: 51%

• Povečano število registriranih uporabnikov za: 44%

• Povečano število prijav na natečaj TUC: cilj 

presežen za 47%

• Nov kanal generiranja idej preko interneta prispeva 

5,5 novih idej na mesec



Rezultati

Katja, najprej velike, velike čestitke! Videla sem novo stran, izjemna je! Verjamem, da 

morate biti zelo zadovoljni.

Polona Pibernik, Mediade

Spletna stran je lepo narejena, ogromno informacij med katerimi se da enostavno 

orientirati. Keep up the good work

David Zver, Domenca

Katja, nova stran deluje zelo sveže in zelo pregledno.

Denis Himelrajh, Tend

Želim da Vam čestitam za dizajn i strukturu novog web sajta. 

Zaista je prelep, privlači pažnju i veoma je pregledan – prosto – motiviše na čitanje !!! 

Srdačan pozdrav i sve čestitke, 

Ivana Vukotić, Trimo inženjering



Življenje - nadgradnje, izboljšave

• SEO: celovit pristop za vsa spletna mesta

• Več video vsebin

• Aktivno nadgrajevanje vsebin in dizajna (vedno 

nekaj novega)

• Internet kot prodajno orodje 



• Za splet oblikujemo informacije in interakcije

• Procesi in orodja so različna pomembno je 

sodelovanje in cilji

• Posvečanje vsebinam nas vodi do kakovostne 

interakcije, komunikacije, izpolnjenih ciljev in 

zadovoljnega potrošnika

• Digitalna komunikacija je permanentna



Q&A


