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Vsak, ki ima ali je imel spletno trgovino, ve, da je treba v upravljanje vložiti čas in 
energijo. Ni dovolj, da v spletno trgovino le uvozite produkte in čakate, da se 
nakupi zgodijo sami od sebe. To v nobenem primeru ne bo prineslo rezultatov. 

Tisti, ki vodijo najbolj uspešne spletne trgovine, se zavedajo, kaj je potrebno za 
resničen uspeh. Stano se učijo, rastejo in popravljajo svoje napake iz preteklosti. 
Vendar pa morajo za to seveda napake najprej narediti, kar lahko stane tudi 
veliko denarja in časa. 

Da vam prihranimo dolgo trnovo pot, smo za vas zbrali najpogostejše ovire, 
zaradi katerih spletne trgovine ne izkoriščajo svojega polnega potenciala. Želimo 
vas pripraviti na težave, s katerimi se lahko potencialno soočite na poti od 
izdelave do uspešne spletne trgovine. Preskočite ovire in vašo spletno trgovino 
pripravite na uspeh že takoj. 
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30 napak, ki so lahko za vašo 
spletno trgovino usodne 
Spletne trgovine so kompleksne, zato se napake pojavljajo na več različnih 
nivojih – vse od izdelave, uporabniške izkušnje, marketinga do nakupa. Vaša 
naloga je, da poskrbite za nemoteno delovanje spletne trgovine, ki z odlično 
uporabniško izkušnjo in učinkovitim oglaševanjem obiskovalce vodi do 
končnega nakupa. 

Napake platforme 
1. Izbira napačne platforme za upravljanje s spletnimi 
trgovinami 

Zadnje, kar si želite, je to, da celotno spletno trgovino postavite na določeni 
platformi in kasneje ugotovite, da ta ne nudi niti osnovnih funkcij za vaše 
poslovanje, kaj šele naprednejših možnosti, ki bi še dodatno izboljšale 
uporabniško izkušnjo. Če se to zgodi, boste morali ponovno vložiti veliko časa in 
denarja, da spletno trgovino prenesete na drugo platformo.  

Zato se pred izbiro platoforme, na kateri bo 
postavljena vaša spletna trgovina, dobro 
pozanimajte o različnih možnostih. Niso vse 
platforme za upravljanje enake, zato je izbira 
prave za vašo spletno trgovino zelo pomembna. 
Je osnova za nadaljno delo, zato izberite 
pametno. Pozanimajte se o različnih možnostih, 
ugotovite razlike med njimi in se odločite za tisto, 
ki je za vas najbolj primerna.  
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Namesto izbire obstoječe platforme pa imate vedno možnost razviti svoj CMS 
sistem (sistem za upravljanje s spletnimi stranmi ali trgovinami), vendar v tem 
primeru potrebujete izredno veliko programerskega znanja. Tudi, če ste izkušen 
programer, boste za izdelavo povsem novega sistema in vseh dodatnih funkcij 
potrebovali veliko časa. 

2. Spregledani varnostni ukrepi 

Kot vodja spletne trgovine imate veliko odgovornost zagotavljanja varnosti. Tako 
za vas, kot za vaše kupce. Varovati morate podatke vaše spletne trgovine in 
zagotavljati varnost osebnih podatkov, ki vam jih zaupajo kupci.  

Zagotavljanje varnosti je zato izjemno pomemben 
element spletne trgovine. Zagotovo želite biti povsem 
prepričani, da je vaša spletna trgovina res varna. Zato 
bodite že pri izbiri platforme oziroma CMS sistema 
pozorni, da je izbrani sistem zadostuje vsem 
varnostnim kriterijem proti morebitni zlorabi podatkov 
in poskusom vdora. 

Slabo zagotovljena varnost lahko vašemu podjetju povzroči velike težave, vpliva 
na slab ugled, ob kraji podatkov pa celo uniči vaše podjetje. 

Dodatno opozorilo: čeprav ni povezano z izbiro platforme, temveč je vezano na 
vašo domeno, vseeno vpliva na varnost vaše spletne trgovine - pomembno je, da  
svoji spletni trgovini zagotovite SSL certifikat, ki ščiti podatke pred zlorabo. 
Uporabo SSL certifikata lahko prepoznate v povezavi do vaše spletne strani. Če 
SSL certifikata nimate, je v povezavi »http«, če ga imate, pa »https«. 
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Napake domače strani 
3. Ponujena vrednost ni jasno 
predstavljena 

Če obiskovalci vaše spletne trgovine v prvem trenutku 
ne ugotovijo, kaj ponujate, bodo hitro kliknili na 
gumb »nazaj« in bodo to, kar rabijo, iskali drugje. 

Glavni cilj domače strani je ravno v tem, da v obiskovalcu vzbudite zanimanje in 
mu ponudite dovolj informacij, da na strani pobrska za vašo ponudbo. Če tega 
nimate, bodo odšli k vaši konkurenci. 

4. Slaba oblika in besedilo na domači strani 

Čeprav sta oblika in besedilo dve ločena 
elementa, pa morata biti za učinkovito delovanje 
spletne trgovine nujno usklajena. Lahko se zgodi, 
da imate odlično oblikovano stran, vendar slabo 
vsebino, zato domača stran kot celota ne bo 
delovala za privabljanje potencialnih kupcev in 
vzbujanje zanimanja. 

Pri tem upoštevajte, da se morata oblika in 
besedilo skladati s ponudbo, ki jo imate. Domača 
stran mora biti privlačna vašemu ciljnemu 
segmentu, zato se postavite v njihovo kožo in 
razmislite, kaj želijo videti oni. 

5. Slaba razporeditev elementov na domači strani 

Poskrbite za ravnotežje med besedilom, slikami, videi in drugimi interaktivnimi 
elementi. Z ravnotežjem ne mislimo na določene deleže, ki jih morate upoštevati. 
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Mislimo na zagotavljanje prave količine vseh elementov, ki jih želi in pričakuje 
vaše ciljno občinstvo.  

Še enkrat, vaša domača stran je pomembna zato, da obiskovalce pritegnete, jih 
na trgovini zadržite in jih usmerite na nadaljne korake nakupa. Če elementi zanje 
ne bodo dovolj atraktivni, bodo stran zapustili. 

6. Slaba navigacija 

Ker je cilj vaše domače strani, da obiskovalce usmerite v raziskovanje vaše 
ponudbe, jim morate omogočiti enostavno navigiranje po vaši strani.  

Meni mora biti jasen in pregleden, da se obiskovalci znajdejo in lahko najdejo 
tiste kategorije, ki jih zanimajo. V navigacijskem meniju morajo biti zato vse 
kategorije, za katere želite, da jih vaši obiskovalci enostavno najdejo. S tem 
izboljšate uporabniško izkušnjo in jih že takoj usmerite k nakupu. 

7. Neuspešno zajemanje potencialnih strank 

Nikoli ne bodo vsi obiskovalci, ki pridejo na vašo spletno trgovino, pri vas tudi 
opravili nakupa. Vendar to ne pomeni, da morate obiskovalce, ki nakupa niso 
opravili, kar pozabiti. To so potencialne stranke, ki jih lahko s pravilno spodbudo 
vseeno konvertirate v kupce.  

Zbirajte njihove podatke – spodbudite jih k 
prijavi na e-novice, obveščanju o akcijah, 
novih izdelkih ipd. Obrazce vključite na 
domačo stran, kjer bodo vidni tudi vsem 
tistim, ki jih nakup trenutno ne zanima, so 
pa zainteresirani za več informacij o vaši 
ponudbi. 

Vendar pazite, preveč obrazcev na domači strani je lahko motečih, zato število in 
postavitev obrazcev pametno določite. 
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8. Tehnične težave 

Čeprav se sliši samoumveno, vseeno preverite, da je vaša domača stran (in 
seveda celotna spletna trgovina) brez tehničnih napak.  

To pomeni, da morate preveriti: 

• da vse povezave na domači strani delujejo in 
peljejo na prave podstrani, 

• hitrost nalaganja spletne trgovine in 

• prilagojenost za mobilne naprave (odziven 
dizajn). 

Če se pojavi katera od teh težav, ne bo pomagalo niti to, da je vaša domača stran 
sicer optimizirana v vseh ostalih točkah. Stran, ki ne deluje pravilno, za 
obiskovalce ni privlačna, zato jo bodo hitro zapustili in se nanjo ne bodo vrnili. 

Napake kategorij 
9. Ni kategorij 

Če ponujate več različnih izdelkov, morajo biti nujno ločeni po smiselnih 
kategorijah.  

Zamislite si, kako težko je najdi izdelke, če niso urejeni in so med seboj 
pomešani. Obiskovalec se ne znajde dobro, uporabniška izkušnja pa je slaba. 
Tako spletno trgovino obiskovalci zelo verjetno zapustijo brez nakupa. 

10. Nedoločena hierarhija 

Ko izdelke delite v kategorije, morate poskrbeti, da so le te smiselne. Na eni 
strani kategorije ne smejo biti preširoke, po drugi strani pa ne smejo biti preveč 
specifične, saj potem deljenje nima več smisla. 
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V celotni spletni trgovini se nahajajo različni čevlji, npr. za ženske, moške in 
otroke - razdeljeni so v smiselne kategorije. Znotraj kategorije ženski čevlji je 

prav tako več kategorij, npr. škornji, superge, 
sandali in salonarji. V vsaki od teh kategorij 
se nahaja več različnih modelov, ki pa jih ni 
več smiselno deliti na kategorije. 

Za vašo spletno trgovino ste strokovnjaki vi. 
Najbolj poznate svojo ponudbo, zato 
pametno določite kategorije, ki bodo vašim 
obiskovalcem olajšali nakupno pot. 

11. Slaba oblika in besedilo kategorij 

Enako, kot velja za domačo stran, velja tudi za kategorije. Z obliko strani in 
besedilom morajo privabiti obiskovalce in jih usmeriti k izdelkom. Strani 
kategorij lahko uporabite tudi za izpostavljanje informacij, ki jih želite dati, še 
preden se obiskovalec vaše spletne trgovine osredotoči na same izdelke. 

Strani kategorij torej niso samo zato, da razdelijo izdelke, ampak na njih 
izpostavite tudi pomembne informacije in obiskovalce usmerjate k nadaljnjim 
korakom nakupnega procesa. 

12. Slaba razporeditev elementov na strani kategorije 

Ponovno velja enako kot za domačo stran. Pametno razporedite besedilo, slike, 
videe in druge elemente.  
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Na straneh kategorij lahko prikažete primere uporabe vaših izdelkov, najbolje v 
slikah ali videu. S tem si potencialni kupci lažje predstavljajo, kako se vaš izdelek 
uporablja v vsakdanjem življenju. 

13. Zmeda kategorij 

Ja, kategorije so za lažje iskanje izdelkov nujne, vendar vse v mejah normale. Ne 
sme jih biti več, kot je smislno, poleg tega pa naj bodo vsebine na straneh 
kategorij zares zanimive in ne predolge. 

Napake izdelčnih strani 
14. Slab opis izdelka 

V primerjavi s klasičnimi trgovinami, kjer lahko kupci izdelke vzamejo v roke, si jih 
ogledajo ali preizkusijo, v spletni trgovini to ni mogoče. To lahko naredijo šele po 
nakupu, zato je izjemno pomembno, da jim natančno pojasnite, kaj sploh 
kupujejo. 

Zagotovite dovolj tehničnih in opisnih informacij, ki bodo kupce opremile s 
kvalitetnimi podatki o izdelku, še preden ga dejansko kupijo. Opis izdelka je 
poleg fotografije in cene najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na nakupno 
odločitev, zato naj bo narejen premišljeno. 
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15. Slaba fotografija izdelka 

Skupaj z opisom je izjemno pomembna tudi kvalitetna fotografija izdelka. Tako si 
kupci predstavljajo, kako izdelek sploh izgleda in na kakšen način se uporablja.  

Priporočamo, da uporabljate kombinacijo klasičnih fotografij, ki prikazujejo zgolj 
izdelek in fotografije izdelka med uporabo. Tako si potencialni kupci lažje 
predstavljajo, kako bi izdelek uporabili tudi sami.  

V kolikor je mogoče, so zanimiv dodatek tudi fotografije s kotom 360° ali pa 
video predstavitve, ki izdelek predstavijo še bolj atraktivno. 

16. Pomanjkanje odzivov kupcev 

Večina ljudi pred nakupom določenega 
izdelka pregleda pričevanja in izjave o 
zadovoljstvu ostalih kupcev. Pozitivni odzivi so 
izjemno močno orodje, ki prepriča v nakup.  

Najboljše mesto za prikaz odzivov so strani 
izdelkov. Če ste prepričani v kvaliteto svoje 
ponudbe, omogočite vašim kupcem, da 
izdelke ocenijo in napišejo svojo izkušnjo.  

17. Pomanjkanje podatkov o ostalih storitvah 

Čeprav imate spletno trgovino, izdelki niso vse, kar ponujate. Morda se ne 
zavedate, vendar imate tudi podporne storitve, kot so dostava, zamenjava, 
izdelka, podpora kupcem, morda tudi servis.  

Vašim kupcem vse to ni nujno samoumevno, prav tako tudi ni nujno vse 
brezplačno. Zato je smiselno, da jih na to opozorite. 
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Napake v postopku nakupa 
18. Ni možnosti za nakup brez prijave 

Za nekatere kupce ni hujšega, kot ustvarjanje uporabniškega računa pred 
nakupom. Kot prvo, podaljša in zakomplicira postopek nakupa, zaradi česar se 
kupec lahko premisli in nakupa sploh ne opravi. Poleg tega kupcu da občutek, 
da se zaveže npr. k prejemanju e-pošte, ki jih ne želi.  

Nakup brez prijave preskoči vse morebitne ovire in olajša nakupini proces, vi pa 
dobite novega kupca. Omogočite to funkcijo in pridobite tudi tiste kupce, ki bi 
zaradi daljšega registracijskega procesa nakup opustili. 

19. Nepričakovani dodatni stroški 

So eni izmed glavnih razlogov, zakaj se kupec v zaključni fazi nakupnega procesa 
premisli in se ne odloči za nakup.  

To so lahko npr. visoki stroški dostave ali prej neupoštevan davek, ki jih v prejšnih 
korakih niste predstavili. Dodatni stroški kupce presenetijo, zato nakupa ne 
opravijo. To ne pomeni, da teh stroškov sploh ne prikažete, je pa prav, da kupcu 
informacije podate že prej (npr. na strani izdelka, kot smo omenili že prej). 
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20. Ni izbire med načini plačila 

Danes na spletu lahko plačujemo na veliko 
različnih načinov. Običajno je to plačilo po 
povzetju, plačilo po predračunu, plačilo s 
kartico ali s Paypal računom, seveda pa obstaja 
tudi mnogo drugih načinov. Nove možnosti se 
stalno razvijajo, zato bodite pozorni predvsem 
na to, kaj uporablja vaš ciljni segment. Nočete 
namreč izgubiti kupcev le zato, ker dejansko 
ne morejo izvesti plačila.  

21. Ni izbire med možnostmi dostave 

Tako kot s plačili, se želite tudi z načinom dostave čimbolj približati vaši ciljni 
publiki. Ker seveda ne želijo vsi kupci enakega načina, je izbira zelo dobrodošla. 
Nekateri želijo čimprejšnjo dostavo, ne glede na stroške, drugi so pripravljeni za 
nižjo ceno čakati dlje, spet tretji pa želijo sami določiti čas in kraj dostave. 

Čisto vseh možnosti seveda ni potrebno imeti, se pa z izbiro približate večjemu 
številu kupcev. Pri tem seveda upoštevajte tudi morebitne stroške, ki bi jih zaradi 
drugačne dostave imeli vi. 

Napake vsebinskega marketinga 
22. Premalo vsebin 

Imejte v mislih, da vsebine ni nikoli preveč! Ne glede na to, koliko je imate, je 
nikoli nimate zares dovolj. 

Zelo velika napaka, ki jo delajo lastniki spletnih trgovin, je ta, da sploh ne vlagajo 
v vsebinski marketing. Večinoma mislijo, da je vsebinski marketing pretežko 
izvajati, ni učinkovit ali pa samo »ni zanje«. 

30 USODNIH NAPAK SPLETNIH TRGOVIN �14



�

Čeprav ne gre za enostaven proces, pa s pravo 
strategijo in kvalitetnimi vsebinami zares 
deluje. Ne glede na to, v kateri panogi 
delujete, lahko vedno pišete o izobraževalneih 
in informativnih temah, ki prinašajo vrednost. 
To so lahko na primer članki na vašem blogu, 

ki odgovarjajo na najpogostejša vprašanja, opisujejo nove izdelke, njihove 
načine uporabe ali dodatne nasvete, ki zanimajo vaše bralce. 

Poleg tega bodite pozorni tudi na to, da vaše bralce skozi vsebine vodite do 
nakupa. Cilj vsebinskega marketinga je generiranje novih kupcev, zato v vsebine 
vključite klice k akciji. To ne pomeni, da morate pisati prodajne vsebine – raje se 
osredotočite na ustvarjanje kvalitetnih vsebin, ki pritegnejo pozornost in v bralcu 
vzbudijo zanimanje. 

23. Generična vsebina 

Če želite vaše bralce z vsebino pritegniti, mora biti ta zanje zelo relevantna. Ena 
najpogostejših napak, ki jo dela večina podjetij, je pisanje vsebin brez 
predhodne segmentacije in raziskave trga. Imejte v mislih, da bolj, kot bo za 
bralca vsebina relevantna, višja bo stopnja konverzije. 

Nikar ne ugibajte, kaj je všeč vaši ciljni publiki, temveč naredite raziskavo. Brez 
tega lahko zapravite veliko časa in denarja za ustvarjanje vsebin, ki ne bodo 
prinašale rezultatov. Vaša naloga je torej dobro poznavanje vaše ciljne publike in 
ustvarjanje vsebine, ki je na spletu še ni in bo bralce zanimala ter jim prinesla 
dodano vrednost. 
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24. Uporaba žargona 

Vi ste strokovnjaki na svojem področju, vaši kupci 
pa niso. Nedvomno želite na spletu izraziti svojo 
strokovnost in znanje, vendar pa se morate z 
besedami približati svojim kupcem. 

Uporaba primernega jezika, ki ga rezume vaša publika, je nujna. Predvidevanje, 
da vsi razumejo žargon vaše panoge, je lahko izjemno velik korak nazaj. Če 
obiskovalci vaše spletne trgovine zaradi uporabe žargona ne razumejo, kaj sploh 
prodajate, jo bodo zapustili.  

25. Ni različnih tipov vsebin 

Ljudje pod pojmom vsebinski marketing pogosto razumejo le bloganje. Vendar 
je resnica daleč od tega. 

Seznam se lahko še nadaljuje, to pa so le tisti najpogostejši načini.  

Niso vsi vaši kupci enaki in ne želijo vsi brati le člankov na blogu. Spet, tukaj je 
najpomembnejše poznavanje vašega segmenta. Seveda tudi ne potrebujete 
vseh vrst vsebin. Omejite se na tiste, ki so za vaše stranke najbolj zanimive in jih 
naredite zares kvalitetne. 
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Bloganje je le eden izmed tipov vsebine, obstaja pa še mnogo drugih: 

• infografike, 

• podcasti, 

• webinarji, 

• e-knjige, 

• študije primerov, 

• e-novice, 

• objave na socialnih omrežjih.



�

26. Prodaja namesto vrednost 

Vsebinski marketing je namejen izobraževanju in spodbujanju zanimanja za vaše 
izdelke ter usmerjanje bralcev k nakupu. Vsebine nikoli ne pišite prodajno. Bistvo 
vsebinskega marketinga je ravno v tem, da bralcem ne prodajate svojih izdelkov 
direktno, temveč jih o njih izobražujete. S tem jim ponudite dodano vrednost. 

Strateške napake 
27. Osredotočanje na napačne metrike 

Ena največjih in napogostejših napak 
managerjev spletnih trgovin je spremljanje 
napačnih metrik. Osredotočanje na število 
obiskovalcev vaše spletne trgovine namesto 
na konverzije je velika napaka.  

Seveda večje število unikatnih obiskovalcev vodi v večje število potencialnih 
kupcev, vendar ne pozabite na tiste glavne cilje. Vaš fokus ne sme biti le 
privabljanje čimvečjega številka obiskovalcev, temveč čimvečja prodaja. Več 
obiskovalcev na strani namreč ne pomeni nujno tudi več nakupov, zato 
pozornost namenite predvsem izboljšanju konverzij. 

28. Ni definiranega ciljnega segmenta 

Preden se lotite prodaje preko spletne trgovine, morate dobro poznati vaš ciljni 
segment. Poznati morate njihovo obnašanje na spletu, kaj jih zanima, kaj iščejo 
ipd. Tega ne predvidevajte, ampak se z njimi pogovorite, analizirajte metrike in 
svojo spletno trgovino postavite na podlagi konkretnih podatkov.  

Poznavanje ljudi v vašem ciljnem segmentu pa ni ključno samo za oblikovanje in 
organiziranje vaše spletne trgovine, temveč tudi za marketinške aktivnosti. Tako 
boste vedeli, katere ključne besede uporabiti, kakšne oglase oblikovati, kakšne 
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vsebine jih zanimajo…S tem boste veliko bolj natančno zadeli ciljni segment in 
dosegli večji učinek. 

29. Ciljni segment ni dosežen 

Ni dovolj, da svoj ciljni segment poznate, morate ga tudi doseči. Kako boste to 
počeli? Preko družbenih omrežij, z e-mail marketingom, z oglaševanjem? Izberite 
kanale, kjer je prisotna vaša ciljna publika. Pripravite kvalitetne vsebine in začnite 
pridobivati njihovo zanimanje. 

30. Ni celovite strategije 

Tako kot pri vsakem poslu, je tudi za spletno trgovino potrebna celovita 
strategija. Zajemati mora vse, kar smo omenili v prejšnjih točkah – od poznavanja 
ciljnega segmenta, postavitve varne in učinkovite spletne trgovine, pametnega 
oblikovanja in strukturiranja kategorij ter izdelčnih strani do vsebinskega 
marketinga in komuniciranja vaše ponudbe ciljni publiki.   

Postavite strategijo, ki bo upoštevala vse postavke tega priročnika. Tako bo vaša 
spletna trgovina delovala učinkovito, vi pa boste dosegali zastavljene rezultate. 

Tudi vi delate podobne napake? 

Vodenje spletne trgovine ni tako enostavno, kot se zdi. Vendar lahko s pravim 
pristopom in odpravljanjem napak dosežete odlične rezultate.

30 USODNIH NAPAK SPLETNIH TRGOVIN �18

Če želite izdelati svojo spletno trgovino, potrebujete prenovo in ali pa bi 
želeli le pomoč pri optimizaciji, oglaševanju na Googlu ali pri Facebook 
oglaševanju, se lahko obrnete na nas. Izpolnite kontaktni obrazec ali 
pošljite povpraševanje - z veseljem vam bomo pomagali!

https://spletnik.si/izdelava-spletne-trgovine.html
https://spletnik.si/seo-optimizacija-spletnih-strani.html
https://spletnik.si/google-ads-oglasevanje.html
https://spletnik.si/facebook-oglasevanje.html
https://spletnik.si/facebook-oglasevanje.html
https://spletnik.si/kontakt.html
https://spletnik.si/poslji-povprasevanje.html
https://spletnik.si/izdelava-spletne-trgovine.html
https://spletnik.si/seo-optimizacija-spletnih-strani.html
https://spletnik.si/google-ads-oglasevanje.html
https://spletnik.si/facebook-oglasevanje.html
https://spletnik.si/facebook-oglasevanje.html
https://spletnik.si/kontakt.html
https://spletnik.si/poslji-povprasevanje.html
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