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Ali ste pripravljeni na sejem? 

Razmišljate o tem, da bi se udeležili sejma? Vas mikajo nove priložnosti, ki jih 
tovrstna predstavitev odpira? Bi se radi predstavili veliki množici potencialnih 
kupcev in partnerjev? Ste že kdaj bili na sejmu in bi radi izboljšali svojo naslednjo 
sejemsko predstavitev?   

Priročnik, ki je pred vami, je poln praktičnih navodil, orodij in korakov, ki vam 
bodo koristili pri načrtovanju in izpeljavi vaše sejemske predstavitve. Pomagal 
vam bo vašo sejemsko predstavitev narediti uspešno in donosno. 

Vodili vas bomo čez celoten postopek priprave na sejemsko predstavitev.  

Tako boste ves čas vedeli, katere aktivnosti so potrebne v posameznih delih. 

Celoten marketing za sejemsko predstavitev je zelo strateški proces. Strategija, 
sporočilnost in celotna predstavitev mora odsevati vaše poslovne cilje. To 
vključuje tako vašo spletno kot tudi materialno promocijo (letake, promocijska 
darila itn.). Vse skupaj ni enostavna naloga, zato je ne jemljite zlahka.  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Aktivnosti bodo razdeljene na tri dele:  

• PRED sejemsko predstavitvijo, 

• MED sejemsko predstavitvijo in  

• PO sejemski predstavitvi.



Postavite cilje in načrtujte marketinško akcijo 

Sejmi so priložnost, da pridobite kvalitetne kontakte, širite prepoznavnost svoje 
blagovne znamke in izpolnite še druge specifične cilje, ki jih ima vaše podjetje. 
Marketinške cilje oblikujte tako, da se bodo skladali s celotno strategijo vašega 
podjetja. 

Marketinški cilji sejemske predstavitve lahko vključujejo:  

• povečanje prodaje, 
• povečanje baze novih kontaktov, 
• povečanje števila sledilcev in oboževalcev na socialnih omrežjih, 

• povečanje števila naročnikov na e-mail (newsletter). 

Ko ste določili svoje cilje, poskrbite, da boste imeli dostop do metrik, ki vam 
bodo omogočile spremljanje napredka. Prepričajte se, da lahko vaš sistem 
trženja meri te kanale in na koncu marketinške kampanje predloži rezultate o 
uspešnosti dogodka.  

Vaše marketinške kampanje morajo pomagati podjetju doseči (merljive) cilje.  

Ko postavljate cilje sejemske predstavitve, naj bodo pametni - SMART.  

SPECIFIC/SPECIFIČNI: Določite specifične cilje, ki jih želite s sejmom 
doseči. Sejem je usmerjen na iskanje novih strank in poslovnih 
priložnosti, zato cilje definirajte v skladu s tem. Vsak cilj jasno določite 
in definiraje, kaj želite z njim doseči. S tem boste lažje definirali 
strategijo in vse marketinške aktivnosti. Poleg tega pa so jasno 
zastavljeni cilji tudi lažje merljivi.  
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MEASURABLE/MERLJIVI: Čeprav cilja »večji dobiček« ali »boljša 
prodaja« zvenita dobro, nista dobra cilja, saj se ju ne da neposredno 
izmeriti. Razmišljajte tak: če želim 20% večji dobiček, potrebujem 10 
strank na leto več. Torej je moj cilj pridobiti 10 novih strank oziroma 
200 novih kontaktov, ker verjamem, da bom vsaj 0,5% teh kontaktov 
konvertiral v stranke. 

ASSIGNABLE/DODELJIVI: Ne postavljajte ciljev, za katere ni jasno, kdo je 
zanje odgovoren. Za vsak cilj določite odgovorno osebo. Ni potrebno, 
da ste za vse sami. Če imate majhno podjetje in nimate na voljo 
celotnega marketinškega oddelka, to še ne pomeni, da se ne morete 
kvalitetno pripraviti na sejemsko predstavitev in postaviti pametnih 
ciljev. To pomeni le, da boste morali razmisliti o tem, komu boste 
delegirali naloge za specifične cilje. V primeru, da znotraj podjetja 
nimate dovolj resursov, najemite zunanje izvajalce. 

REALISTIC/REALISTIČNI: Ne pozabite na realno komponento! Podpirajte 
ambiciozne cilje, vendar ne dodajajte pritiska nase in na vaše 
zaposlene z nerealnimi cilji. Ni vse odvisno le od vas. Imejte v mislih, 
na kaj vse lahko vplivate, koliko imate na voljo surovin in ljudi ter 
znotraj tega začrtajte realne cilje. Ne pozabite, da stremite k 
napredku, ne k popolnosti. Cilje boste še vedno lahko dvignili, korak 
za korakom. Priložnost za izvajanje novih in novih marketinških 
kampanij bo še dovolj, zato se vsake lotite z realnimi pričakovanji.  

TIME-RELATED/ČASOVNO OPREDELJENI: Za vse določene cilje mora 
obstajati časovni okvir. Rezultatov po sejmu ne smete pričakovati 
nemudoma. Dati jim morate čas. Vseeno pa mora biti ta časovni okvir 
postavljen že v fazi planiranja in postavljanja ciljev. Če si boste zadali, 
da pridobite 10 novih strank na leto in ne določili na katero leto 
ciljate, potem niste dosegli veliko. 
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Določite klic k akciji 

Zastavili ste si marketinške cilje in določili kazalnike vaše uspešnosti. Zdaj je 
potrebno narediti še strategijo, kako boste te cilje tudi dosegli.  

Med ustvarjanjem svoje strategije morate najprej razmisliti, kakšni bodo vaši klici 
k akciji. Klic k akciji je samostojen tekst ali besedilo, podprto z grafiko, ki 
spodbudi obiskovalce k akciji - torej k temu, da naredijo tisto, kar mi od njih 
želimo: opravijo nakup, se naročijo na e-novice, se prijavijo na seminar, se 
odločijo za demo storitev itd. Kvalitetnejši, kot so vaši klici k akciji, višja bo 
konverzija.  

Na sejemskih predstavitvah, ravno tako kot pri vseh drugih marketinških 
kampanjah, klic k akciji ostaja ključni element, ki povezuje vaše marketinške cilje 
in strategijo za doseganje teh ciljev. 

Da svoje sporočilo oblikujete, potrebujete veliko več energije in časa, kot temu 
posvetijo nekateri tržniki. Od tega bodo direktno odvisni vaši cilji. Vzemite si čas, 
organizirajte srečanje sodelavcev iz različnih področij, ustvarite sproščeno 
atmosfero za kvaliteten brainstorming in sporočilo oblikujte skupaj. 

Klic k akciji naj pusti trajen vtis 

Ko se ljudje udeležijo sejma, se lahko preveč vživijo v izkušnjo in bodo morda v 
toku dogajanja izgledali zelo zagreti za vaše podjetje. Po sejmu pa žar ugasne, 
zato se zna zgoditi, da bo njihov interes upadel. Če jih vaš klic k akciji privede 
nazaj na spletno stran vašega podjetja, je verjetnost, da jih konvertirate iz 
kontakta v stranko, veliko večja.  

Klici k akciji morajo biti na vaših označevalnih tablah, izročkih, promocijskem 
materialu, vzorčnikih...na vsem! Omenjeni morajo biti v pogovoru z obiskovalci, 
ki vas obiščejo na vaši stojnici. Vse, kar naredite in poveste na sejemski 
predstavitvi, se mora navezovati na vaš klic k akciji. Ravno zato je izjemno 
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pomembno, da se zavedate pomena klica k akciji in okoli njega oblikujete 
celotno marketinčko kampanjo. 

Ustvarite pristajalno stran, namenjeno samo sejmu  

Najbolj uspešna izraba klica k akciji je takrat, ko ta obiskovalca vodi direktno na 
pristajalno stran, ki je povezana z vašo sejemsko marketinško kampanjo. Vaša 
pristajalna stran lahko ponuja brezplačen material (e-knjiga, e-priročnik, e-
komplet, e-orodje,…) in posebne ponube, ki se navezujejo na sporočilo vaše 
sejemske predstavitve. Prilagodite pristajalno stran tako, da bo njeno sporočilo 
namenjeno posebej obiskovalcem sejma. 

Ne pozabite na fizični izgled sejemske predstavitve  

Ključ do marketinško uspešne sejemske predstavitve je v tem, da naredite nekaj, 
zaradi česar boste izstopali. Preoblikujte prostor, ki je bil namenjen za vašo 
predstavitev. Ustvarite nepozabno izkušnjo in pustite trajen vtis. 

Poskusite odmisliti okvirje, ki so vam jih zadali in premislite, kako bi dani prostor 
najbolje izkoristili za predajo svojega sporočila. Bodite kreativni, razmišljajte 
široko in brez omejitev. Naredite nekaj posebnega. 

Izberite takšno preoblikovanje prostora, ki bo ustrezalo komuniciranju vašega 
sporočila in bo skladno z dosego vaših ciljev. Imejte v mislih, da je celotna 
investicija vredna in bo povrnjena, če jo boste kvalitetno speljali do konca in 
uresničili svoje cilje. 
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Vprašajte se:  

• Ali lahko prostor bolje izkoristim?  
• Ga lahko preoblikujem, da bo bolj uporaben, bolj prijeten in bo lažje 

prikazal našo ponudbo?  

• Lahko iz prostora naredim karkoli, zaradi česar bomo izstopali?



Naredite koristne izročke 

Vedno obstaja velika možnost, da bodo izročki pristali v košu za smeti ali se kako 
drugače porazgubili med ostalimi papirji, ki jih obiskovalci naberejo. Vendar ni 
vedno tako. Nekateri ljudje vas bodo prosili za izroček: kos papirja, na katerem 
bodo povzete bistvene informacije o vašem podjetju, vaši ponudbi in sejemski 
akciji, ki jo ponujate. Če izročka ne boste imeli, bodo takšni ljudje odšli drugam. 
Za vsak primer jih je pametno imeti pri roki, nikakor pa se nanje ne zanašajte kot 
na glavnega akterja vaše strategije.  

Kako je lahko izroček koristen tudi za vas?  

Poleg napisa »Obiščite našo spletno stran!« izroček opremite še s QR kodo. Ne 
le, da bo tako bolj izstopal, celo sledili boste lahko njegovo uspešnost. Takšnega 
načina shranjevanja informacij sicer ne uporabljajo vsi, postaja pa vedno bolj 
priljubljeno, saj ni časovno potratno in je zelo enostavno. Za ustvarjanje QR kode 
lahko najdete različne spletne strani, ki to omogočajo.  

Izročkom dodajte tudi slovito značko # (hashtag), s čemer vzpodbudite spletni 
pogovor o vaši ponudbi pod to oznako. Obiskovalce lahko vzpodbudite, da že 
tekom sejma podajo svoje mnenje o vaši ponudbi in predstavitvi, izrazijo želje in 
komentirajo, kaj jim je pri vas všeč. Tako lahko hitro pridobite povratno 
informacijo o vaši učinkovitosti in jo še izboljšate. Ni vam potrebno čakati na 
naslednji sejem, da boste dobili novo priložnost. Spremembe lahko 
implementirate takoj.  

Spodbujajte medsebojno komunikacijo med vašimi 
zaposlenimi  

Zelo pomembno je, da v načrtovanje vaše sejemske predstavitve vključite tudi 
druge zaposlene v podjetju. Poskusite k diskusiji spodbuditi čim večje število 
vaših zaposlenih iz čim bolj različnih oddelkov. Vsaka ekipa lahko prinese nove 
perspektive in obogati izkušnjo planiranja sejemske predstavitve. Naj vam 
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podajo svoje mnenje in odziv na celotno predstavitev. Tako boste sigurno slišali 
ideje, na katere vaša marketinška ekipa prej ni pomislila.  

Nenazadnje pa se prepričajte, da vsi v vašem podjetju vedo, zakaj gre podjetje 
na sejem in zakaj je to pomembno. Podjetja lahko za sejme porabijo veliko 
denarja, zato je za moralo zaposlenih pomembno, da jim pojasnimo, čemu je 
tovrstna investicija pomembna poslovna pobuda.  
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Preden odidete na sejem, naredite generalko in napišite seznam vsega, kar 
bi lahko šlo narobe. To morda zveni pesimistično, vendar pa je lahko 
dejansko zelo koristno za izogib neprijetnostim. 



Kako dogodek promovirati s spletnim 
marketingom? 

Ko ste določili vaš klic k akciji in naredili načrt komuniciranja svojega sporočila na 
vaši sejemski predstavitvi, se lahko pričnete fokusirati na promocijo. Izkoristite 
številne možnosti spletnega marketinga, promovirajte vaše sodelovanje na 
sejmu in ustvarite boljše rezultate. 

Vaš glavni cilj imejte v mislih na vsakem koraku  

To velja tudi za samo ponudbo. Ne glede na to, ali se boste odločili ponuditi 
brezplačno e-knjigo, spletni seminar ali karkoli drugega, je pomembno, da vam 
pomaga pri doseganju vašega cilja. Nadaljnje pa naj vam pomaga tudi širiti 
osnovno sporočilo, ki se ga trudite izraziti na vaši sejemski predstavitvi.  

Če ste se odločili klic k akciji povezati s svojo spletno stranjo, ustvarite pristajalno 
stran. Pripravite ponudbo, za katero mislite, da se ji obiskovalci ne bodo mogli 
upreti. Ponudba lahko vsebuje unikatno (sejemsko) vsebino - tekmovanje, 
sodelovanje v nagradni igri, poseben sejemski popust ipd.  

Prepričajte se, da vaša ponudba obiskovalcem predstavlja dovolj veliko vrednost, 
da bodo v zameno izpolnili obrazec s svojimi podatki. To je korak, ki vam bo 
omogočil zbiranje podatkov o občinstvu vaše sejemske predstavitve.  

Začnite z oglaševanjem na socialnih omrežjih 

Do zdaj ste že oblikovali svoj zmagoviti klic k akciji, pripravili ponudbo in izdelali 
pristajalno stran - zdaj je potrebno o tem razširiti besedo. Tega procesa ne 
morete nikoli začeti prehitro. Čimprej, tem bolje.  

K sreči socialna omrežja zagotavljajo odlično platformo za tovrstno promocijo. 
Kanali kot so Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn in YouTube vam bodo služili 
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kot dopolnilo vašim primarnim promocijskim aktivnostim (kot so e-poštna 
obvestila in sporočila za javnost). Socialne medije lahko z lahkoto vključite v vašo 
osnovno promocijo in jo s tem še okrepite.  

Facebook oglaševanje 

Facebook dogodki so super opomnik datuma in časa 
dogodkov, vendar lahko Facebook izkoristite tudi za druge 
marketinške aktivnosti. Objavljate kratka sporočila, ki se 
navezujejo na prihajajoči sejem, pišite o sejemski predstavitvi 
in vključite tudi povezave do drugih promocijskih materialov, 
kot so video ali vaša pristajalna stran.  

Slike prejmejo na Facebooku veliko več odziva, zato razmislite o uporabi 
fotografij preteklih dogodkov ali drugih priložnosti na strani vašega podjetja. Pri 
tem se prepričajte, da opis teh slik vključuje povezavo do vašega dogodka!  

Razmislite o Facebook tekmovanju 

Če vas mika ideja o tem, da bi priredili kakšno tekmovanje ali nagradno igro, vas 
vzpodbujamo, da se je poslužite.  

Ne glede na to, česa se boste lotili, ne pozabite dodati tudi socialnega elementa. 
Vzpodbudite ljudi, da pričnejo širiti vest o vašem dogodku. Vi pa razmislite o 
tem, kako jih boste nagradili za njihovo dobro besedo. Tekmovanje vedno 
navduši ljudi. S tem, ko ustvarite tekmovanje, privabite do svoje stojnice več ljudi, 
ki so že vnaprej slišali za vašo storitev in bodo bolj navdušeni za informacije, ki jih 
imate zanje.  

Ne pozabite tekmovanja navezati na vašo osnovno strategijo. Če imate demo ali 
tester, potem ljudi nagradite s tem. Če imate storitev, potem ljudem omogočite 
možnost, da jo preizkusijo. Če je le mogoče, se potrudite dati od sebe nekaj 
unikatnega, kar druga podjetja nimajo in ne ponujajo. Na primer, sestavite lahko 
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knjižico, ki jo priredite vašemu ciljnemu občinstvu. Ali pa oblikujete majice z 
zabavnim ali domiselnim sporočilom, ki jo bodo ljudje z veseljem nosili.  

Poglejmo si, kako morate za aktivnosti na Facebooku skrbeti skozi celo sejemsko 
predstavitev:  

Želite vašo prisotnost na Facebooku zgraditi z našo pomočjo? Kontaktirajte nas!  

Google oglaševanje 

Google oglaševanje je največja, najbolj efektivna in najbolj 
optimalno targetirana rešitev, ki je ne smete pozabiti. To je zelo 

močno orodje, ki vam lahko močno koristi pri širjenju besede o 
vaši sejemski predstavitvi, posledično o obiskanosti vaše 
stojnice, interesu obiskovalcev in na koncu tudi v številu 
bodočih strank. 

Poglejmo si, kako morate zanj skrbeti skozi celo sejemsko predstavitev:  

Če imate izkušnje z Google oglaševanjem, se ga lotite nemudoma. Če pa ga 
niste vešči uporabljati, ne opustite ideje o sejemski predstavitvi z Google oglasi. 

Pred sejmom Med sejmom Po sejmu

Objave, ki promovirajo 
prihajajoči dogodek

Objavljanje aktualnega 
dogajanja

Sklepna objava po sejmu, 
zahvala obiskovalcem

Slike preteklih tovrstnih 
dogodkov

Komunikacija z uporabniki Komunikacija z uporabniki

Promocija tekmovanja ali 
nagradne igre

Promocija tekmovanja ali 
nagradne igre

Zaključek tekmovanja ali 
nagradne igre in objava 
rezulatov

Pred sejmom Med sejmom Po sejmu

Iskalnik Iskalnik + remarketing Remarketing

Prikazna omrežja Prikazna omrežja + remarketing Remarketing
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https://spletnik.si/kontakt.html?utm_source=E-prirocnik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Gremo%20na%20sejem


Namesto, da se pri tako zajetnem projektu, kot je sejemska predstavitev, 
podajate še na neznano področje Google oglaševanja, ga raje prepustite 
strokovnjakom. Pri Spletniku vam lahko vodimo celotno Google oglaševanje 
vaše sejemske predstavitve: od začetnih priprav do remarketinga, ki poteka še 
dolgo po tem, ko je sejemska stojnica že pospravljena.  

Želite, da vašo oglasno kampanjo na Googlu pripravimo in vodimo mi? 
Kontaktirajte nas! 

E-mail marketing  

E-mail marketing je eno izmed najcenejših in najbolj 
efektivnih orodij vašega spletnega marketinga. Ko se 
pripravljate na sejemsko predstavitev, ne smete pozabiti 
na izrabo tega kanala za razširjanje vesti.  

Poglejmo si, kaj je potrebno po elektronski pošti pošiljati pred in po sejemski 
predstavitvi: 

V primeru, da e-mail marketinga ne izvajate in ga tudi v prihodnje ne boste, 
lahko to storitev vseeno uporabite na svoji bazi kotaktov le za čas sejma. 

Pred sejmom Med sejmom Po sejmu

Vabilo (glede na segment)

Končni kupci Follow up za pridobljene 
kontakte

Poslovni partnerji Zahvala poslovnim partnerjem, 
ki so nas prišli obiskat
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Če potrebujete pomoč pri izvedbi aktivnosti spletnega marketinga, se lahko 
obrnete na nas. Do celovitega spletnega nastopa vam pomagamo z: Google 
Ads oglaševanjem, Facebook oglaševanjem, optimizacijo spletnih strani, 
izdelavo spletnih strani, izdelavo spletnih trgovin in ostalimi storitvami.

https://spletnik.si/google-ads-oglasevanje.html?utm_source=E-prirocnik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Gremo%20na%20sejem
https://spletnik.si/google-ads-oglasevanje.html?utm_source=E-prirocnik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Gremo%20na%20sejem
https://spletnik.si/facebook-oglasevanje.html?utm_source=E-prirocnik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Gremo%20na%20sejem
https://spletnik.si/seo-optimizacija-spletnih-strani.html?utm_source=E-prirocnik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Gremo%20na%20sejem
https://spletnik.si/izdelava-spletnih-strani.html?utm_source=E-prirocnik&utm_medium=pdf&utm_campaign=Gremo%20na%20sejem
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7 nasvetov za aktivnosti med sejmom 

Skrbno ste načrtovali vašo sejemsko predstavitev, promocija je v teku, sejem pa 
se je ravno začel. Za vas imamo 7 nasvetov, s katerimi boste ohranili dobro klimo 
in sejem končali uspešno. 

1. Zbirajte kontakte  

Poskusite najti efektiven način zbiranja kontaktov (in informacij) o obiskovalcih 
vaše stojnice. Kdo so, njihove kontaktne informacije, njihovi interesi itn. To je vaš 
primarni cilj. Kontakti so pomemben vir potencialnih strank, zato si zabeležite 
čimveč informacij, ki bi vam pri nadaljnih prodajnih aktivnostih koristile. 

2. Vzpostavite stik z obiskovalci  

Spoznajte ljudi, ki prihajajo na vašo stojnico. Vprašajte jih, s kakšnimi izzivi se 
srečujejo doma ali na svojih delovnih mestih in poskušajte ugotoviti, kako lahko 
vaše podjetje poskrbi, da bo njihovo življenje lažje. Povežite se z njimi na oseben 
način, saj si vas bodo tako bolj zapomnili.  

Ne pozabite si delati zapiskov o pomembnih temah, o katerih ste govorili z 
ljudmi, ki so prišli do vaše stojnice. Te informacije bodo ključnega pomena za 
prilagoditev vaše ponudbe v prihodnosti. Poleg tega lahko zapiske uporabite 
tudi za potencialne blog članke ali drugo marketinško vsebino.  

3. Naj bo vaša stojnica privlačna 

Vašo stojnico naredite privlačno in prijetno. Naj izžareva prijetno ozračje, 
sproščeno vzdušje. S tem boste obiskovalcem izrekli največjo dobrodošlico. Tako 
si vas bodo ljudje želeli spoznati, prišli na vašo stojnico in govorili z vami. 
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4. Pričakujte, da bodo šle nekatere stvari narobe 

Vedno se zgodi kakšna manjša težava ali neprijetnost, vendar je vaša reakcija 
lahko popolnoma drugačna, če težave pričakujete, kot pa če vas presenetijo. 
Ostanite mirni. Velikokrat boste tako celo edini, ki boste opazili, da je sploh šlo 
kaj narobe. Nadaljujte po načrtu v profesionalni drži in nima vas kaj skrbeti. S tem 
si zagotovite, da bo vaša predstavitev na sejmu kljub vsemu uspešna.  

5. Naj vas ne bo strah sprememb  

Obiskovalci lahko na vašo predstavitev odreagirajo pozitivno, na nekatere dele 
pa negativno. Naj vas ne bo strah narediti spremembe in opustiti tistih delov, ki 
ne prinašajo učinka. Vaš glavni cilj je še vedno maksimalni ROI in če to pomeni, 
da je potrebno odstraniti nekaj, za kar ste sicer porabili veliko truda in denarja, 
potem to vseeno naredite.  

6. Spremljajte dogajanje na socialnih omrežjih  

Poskrbite za to, da bo nekdo v vašem podjetju zadolžen za spremljanje 
dogajanja na socialnih omrežjih. Velikokrat se zgodi, da ljudje posežejo po 
socialnih omrežjih, ko poskušajo priti v stik z vami. Ves čas spremljajte vaše 
profile in # oznake, ki ste jih določili za sejemsko predstavitev. Bodite odzivni in 
odgovarjajte na vprašanja. 

7. Poskrbite za zdravje in energijo svojega osebja  

Vaša ekipa bo delala dolge ure, z redkimi počitki in pavzami. Poskrbite zanje! 
Predstavljanje podjetja na sejmu je zelo naporno delo in terja veliko energije. 
Zanje pripravite velike količine vode, energijske ploščice, sadje... Karkoli, kar se 
vam zdi, da bi vaše osebje lahko na hitro potrebovalo. Presenečeni boste, kako 
veliko razliko bo naredila takšna gesta.  
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Vaše delo po končanem sejemskem dogodku 

Samo zato, ker se je dogodek končal, še ne pomeni, da je s tem končano tudi 
vaše delo. Ugotoviti morate, ali je bila vaša prisotnost na sejmu uspešna ali ne.  

Celotna uspešnost pa ni odvisna samo od vaše sejemske predstavitve, temveč 
tudi od stvari, ki jih boste postorili, ko bo sejem že končan.  

Zberite podatke o odzivu 

Najprej preglejte, kaj so ljudje povedali o vaši predstavitvi. Kakšen je bil njihov 
odziv? Zberite konstruktiven odziv tako, pošljete anketo preko e-pošte ali jo 
ustvarite na Facebooku.  

Preglejte tudi aktivnosti na socialnih omrežjih. So objavili kaj na Facebooku? So 
čivkali na Twitterju pod našo # oznako? In kar je najpomembnejše – ali so bili 
njihovi komentarji pozitivni ali negativni?  

Izkoristite zbrane kontakte 

Na sejmu ste pridobili nove kontakte ljudi, ki se zanimajo za nakup in so vaše 
potencialne stranke. Ker so vas spoznali že osebno, je nadaljni pristop veliko bolj 
enostaven. Stik morate s potencialnimi kupci vzpostaviti v dveh tednih po koncu 
sejma, ko je spominj nanj še dovolj svež. Ti kontakti morajo biti za vaše tržnike 
prioriteta. 
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Stopite v stik z ljudmi, ki so pisali o vas in se jim zahvalite, da so bili del vaše 
sejemske predstavitve. Ohranite stik z njimi, četudi niso potencialni kupci. 
Vseeno vam pomagajo ustvarjati zavedanje o vaši znamki in bodo to počeli 
tudi v prihodnje, če boste z njimi ostali v dobrih odnosih. 



Naredite še nekaj za SEO  

Po končanem dogodku posodobite svojo spletno stran. Nanjo vključite povezave 
do člankov, ki so bili napisani o tem sejmu. Napišite prispevek za svoj blog, 
opišite dogajanje in priložite fotografije. Pripravite tudi besedilo o prihajajočih 
dogodkih, kjer boste prisotni. Poskrbite za to, da bodo vse objave vsebovalie 
povezave nazaj do vaših izdelkov ali storitev, zato da storite še nekaj za 
optimizacijo spletne strani. 

Ohranite vročico tudi po sejmu  

Nadaljujte pogovore in interakcije na socialnih omrežjih. Ohranjajte vročico, ki 
ste jo ustvarili na sejmu še dolgo po tem, ko se je ta že zaključil. Spremljajte # 
oznake. Stalno preverjajte socialna omrežja, ali se ljudje zanimajo za vaše 
podjetje in imajo dodatna vprašanja o vas in vaši ponudbi. V uspešnost vaše 
sejemske predstavitve ste vložili veliko denarja in truda, zato je prav, da iz nje 
iztržite čim več, kar lahko.  
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Merjenje uspeha sejemske predstavitve 

Del ocene uspešnosti vaše sejemske predstavitve je merjenje rezultatov. Iz sejma 
morate odkorakati ne le s seznamom kontaktov, temveč tudi s specifičnimi 
informacijami, ki vam bodo pomagale razumeti, kaj je delovalo in kaj ne. In kar je 
pomembnejše: ugotoviti, ali je vaš ROI zadovoljiv. Investicija se vam mora 
povrniti.  

Nove stranke  

Glavni cilj vsake sejemske predstavitve je 
pridobitev novih strank in povečanje 
zaslužka. Ali je vaša sejemska predstavitev 
rezultirala v kakšno novo stranko? To lahko 
ugotovite tako, da spremljate pot ljudi, ki so 
izpolnile kontaktni obrazec na vaš i 
pristajalni strani, povezani s sejmom. 
Preverite korake, ki so jih ti ljudje naredili od 
obiska vaše stojnice, preko kontaktnega 
obrazca do stranke. In bodite potrpežljivi - 
kljub visoki investiciji v sejem se rezultati 
lahko poznajo dolgoročno.  

Novi kontakti  

Cilj vaše sejemske predstavitve je tudi pridobitev novih 
kontaktov. S tem si povečate bazo potencialnih strank, ki 
jih z nadaljno obravnavo lahko pripreljete do nakupa. Če 
se odločite za zasledovanje tega cilja, ne pozabite meriti 
števila novo pridobljenih kontaktov na sejmu.  
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Obisk spletne strani 

Del uspešnosti vaše sejemske predstavitve je tudi v tem, da vaše podjetje 
pridobi na prepoznavnosti. En način merjenja tega je, da preverite, kakšen je 
direktni in organski obisk vaše spletne strani. Posledica sejemske predstavitve bi 
morala biti povečanje obeh številk. Če vas ljudje na spletu iščejo direktno ali do 
vas pridejo preko iskalnika, pomeni, da je vaše podjetje med ljudmi 
prepoznavno. 

Doseg na socialnih omrežjih  

Ali vam je sejemska predstavitev pomagala doseči cilje na področju socialnih 
omrežij? Ste opazili višje število vaših novih sledilcev na različnih socialnih 
omrežjih?  

Po sejmu poglejte, na katerem socialnem omrežju 
ste bili najbolj uspešni. Dobro je vedeti, kateri 
kanal je za vas najbolj primeren, da boste v 
prihodnosti vanj vlagali več. 

Opazujte analitike in preizkušajte različne kanale. To je dober način za 
ugotavljanje, kateremu kanalu posvečati večjo pozornost. Poleg analitik, ki jih že 
vsebujejo socialna omrežja, vam bodo dobro povratno informacijo dali tudi 
ljudje. Od njih boste dobili najboljše odzive. Ne bojte se jih o tem povprašati. 

Srečno! 
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Na podlagi izmerjenih rezultatov ocenite, kako uspešni ste bili. Tako boste 
vedeli, kateri deli vaše predstavitve so bili dobri in kaj morate popraviti za 
naslednjič.
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