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Uvod 
Prisotnost podjetja na spletu je v digitalni dobi praktično nujna in neizogibna. S 
spletno stranjo lahko enostavno predstavite svoje podjetje in ponudbo. Vsaka 
spletna stran pa ima tudi svoj namen, ki je običajno informiranje obiskovalcev in 
pridobivanje novih kupcev. 

Ni pa vsaka spletna stran učinkovita in ne prinaša želenih rezultatov. Za dosego 
svojih ciljev na spletu morate imeti spletno stran, ki ne bo samo lepa na pogled, 
ampak bo služila tudi svojemu namenu. Vendar pa učinkovita spletna stran ne 
nastane kar sama od sebe. V tem priročniku vam bomo predstavili 
najpomembnejše korake, ki jih v procesu od ideje do končane spletne strani ne 
smete spregledati.  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1. korak: Ideja in začetni plan 
Vaš projekt se začne s konkretno idejo in začetnim planom, ki mu sledite skozi 
celoten potek izdelave ali prenove spletne strani.  

Že imate razvito vizijo o vaši ponudbi, ki jo želite predstaviti na spletu? Spletna 
stran je odlična za predstavitev vašega podjetja in produktov ali storitev. Najprej 
se morate torej odločiti, kaj je tisto, kar želite z vašo stranjo sporočiti javnosti. 

Najprej preverite, če na trgu kaj podobnega vaši ideji že obstaja in kako je to 
predstavljeno na spletu. Oglejte si spletne strani konkurentov. Priporočamo, da si 
pri tem zapisujete tiste elemente spletnih strani, za katere mislite, da so najbolj 
izpostavljeni in jih obiskovalci vidijo najprej. Združite jih v smiselno celoto. Imejte 
v mislih, da na spletu ni popolne spletne strani, zato lahko vedno še nekaj 
izboljšate. Vaše vodilo naj bo torej: izdelati še boljšo spletno stran od spletnih 
strani vaše konkurence.  

Za lažje nadaljnje delo predlagamo, da razmislite o spodnjih 
točkah, ki predstavljajo temelje za vse naslednje korake 
izdelave spletne strani. 

1. Tematika spletne strani 
O čem bo govorila vaša spletna stran? Želite predstaviti vse segmente vašega 
posla, ali morda le določen del?  

2. Namen in cilji spletne strani 
Določite, kaj želite s spletno stranjo doseči in komunicirati obiskovalcem. Želite  
predstaviti svoje izdelke ali storitve, deliti veselje do hobija ali izobraževati o 
določeni temi? Kaj želite, da storijo obiskovalci na spletni strani (izpolnijo 
kontaktni obrazec, se prijavijo na e-novice…)? 

3. Vaši potencialni obiskovalci  
Potencialni obiskovalci so tisti, ki jih vaša tematika zanima, v vaši ponudbi iščejo 
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rešitev na svoje težave ali pa bi radi kupili izdelek ali storitev, ki jo ponujate. Pri 
načrtovanju vaše spletne strani upoštevajte svoj ciljni segement. Kaj želijo 
potencialni obiskovalci izvedeti na vaši spletni strani? 
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Če imate idejo, o kateri se želite posvetovati, nas kontaktirajte za nasvet. Z 
veseljem vam bomo pomagali pripraviti strategijo, s katero bo vaša ideja 
na spletu oživela.

https://spletnik.si/kontakt.html
https://spletnik.si/kontakt.html
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2. korak: Izbira pravega ponudnika 
Če ste lastnik podjetja, so vaši prvi koraki do lastne spletne strani mnogokrat 
polni dvomov in odlašanja. Verjetno ste preverili že kar nekaj ponudb različnih 
podjetij, ki vsako na svoj način poudarja, zakaj je najboljše in kaj lahko naredi za 
vaš posel.  

Ko se odločate za izdelavo spletne strani, verjetno iščete: 

1. cenovno ugodno izdelavo spletne strani, 
2. profesionalen grafični dizajn,  
3. dostop do urejevalnika s kateregakoli računalnika in celoten nadzor nad 
urejanjem spletne strani, 
4. dostopno in hitro tehnično podporo. 

Cena spletne strani je ponavadi eden izmed najpomembnejših faktorjev, ko 
razmišljate o tem, da bi imeli spletno stran. Vendar pazite, nižja cena običajno 
pomeni slabšo kvaliteto in predvsem manj (ali nič) podpore! Izdelava spletne 
strani namreč ni strošek, temveč dolgoročna investicija v vašo spletno prisotnost. 
Predstavljala bo vaše podjeje na spletu, zato bodite prepričani, da bo izdelana 
kvalitetno. 

Med katerimi možnostmi lahko izbirate? 

Na voljo je kar nekaj možnosti. Razlikujejo se predvsem glede na čas in denar, ki 
ga imate na voljo. Najpogostejše so:  

• samostojna izdelava,  
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Pomembno je, da izberete izvajalca, ki bo vašo spletno stran izdelal v 
skladu z vašimi zastavljenimi cilji.
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• najem garažnega mojstra, 

• on-line orodje, 

• spletna agencija. 

Samostojna izdelava 

Možnost, da si spletno stran izdelate sami, se sliši zanimiva. Naučili se boste 
nekaj novega. Naučili se boste programiranja, izdelave spletne strani, urejanja 
spletne strani in dodajanja najpomembnejših elementov. To je sicer odlična 
izkušnja, toda zahteva svoj čas. Če imate čas, zgrabite priložnost!  

Ker pa tega časa običajno nimate, ste prezaposleni s privabljanjem novih kupcev 
in osredotočeni na posel, se odločite, da za pomoč prosite prijatelja, ki se s tem 
ukvarja že dlje časa.  

Dogovorita se za izdelavo. Vaš prijatelj vam pove, da se bo temu posvetil, ko bo 
imel čas za to. Čez teden ali dva ga vprašate, kako stvar napreduje in ta vam 
odgovori, da je imel težak teden. Ker ima prijatelj poleg dogovora z vami še 
redno službo in zasebne obveznosti, bo vaša spletna stran zadnja na njegovem 
seznamu opravil.  

Najem garažnega mojstra 

Ko najamete »garažnega mojstra«, boste običajno dobili ali zelo lepo oblikovano 
spletno stran, ki tehnično ne bo dovršena ali pa tehnično odlično spletno stran, 
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Poceni in več nadzora nad spletno stranjo. 

Časovno zamudno: treba se je naučiti izdelave spletne strani, nimate 
časa samo za ta projekt. V primeru predaje projekta prijatelju proces 
lahko škoduje prijateljstvu, poleg tega se projekt običajno časovno 
precej zavleče.
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ki ji manjka dizajn. S tem se odpoveste kvaliteti, saj je za resničen učinek 
potrebno oboje. Garažni mojstri običajno niso dovolj kvalificirani za vodenje 
celotnega projekta, ki zahteva veliko več kot znanje grafičnega oblikovanja ali 
programiranja. To so večinoma individualisti, ki delajo samostojno.  

On-line orodje 

Uporaba on-line orodja za izdelavo spletnih strani vam lahko prihrani nekaj časa, 
ki bi ga sicer potrebovali za učenje izdelave. Orodja imajo prednastavljene teme, 
ki jih nato prilagajate: oblikujete strani, menije, različne obrazce, zbirate barve, 
vstavljate besedilo in slike. Pri tem ne potrebujete znanja programiranja.  

Ste pa z oblikovanjem omejeni le na tiste možnosti, ki vam jih dopušča 
urejevalnik. To je slabost on-line orodij. Poleg tega boste tudi tukaj porabili kar 
nekaj časa, da bo vaša spletna stran v celoti izdelana tako, kot si želite in bo hkrati 
tudi učinkovita. 

Preden se odločite za uporabo on-line orodja pa preverie še eno, izjemno 
pomembno postavko: ali nudijo tehnično podporo. Ko začenjate s svojo spletno 
stranjo, je najbolj pomembno, da imate v primeru težav vedno na voljo pomoč. 
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Poceni. 

Celotna spletna stran ne bo kvalitetna, saj je izvajalec običajno boljši 
ali v programiranju ali v grafičnem oblikovanju, za nobenega od 
obeh področji pa ni dejansko strokovnjak.

Običajno enostavna izdelava in urejanje spletne strani, tehnična 
podpora.  

Mesečna naročnina, omejenost pri oblikovanju.
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Digitalna agencija 

Je podjetje, ki se ukvarja z izdelavo spletnih strani, s spletnim marketingom ali 
kombinacija obojega - tako kot Spletnik.  

Da bo vaša spletna stran zares kakovostna in vrhunsko izdelana, v Spletniku 
sodelujemo z vami od začetka projekta. Od nas lahko pričakujete: 

• že v prvem koraku svetujemo pri pripravi gradiva, 

• spletna stran bo lepa in uporabna (učinkovita uporabniška izkušnja), 

• izdelana bo na način, da ustvarja povpraševanja, 

• svetujemo na področju spletnega marketinga, 

• nudimo tehnično podporo po postavitvi spletne strani  (za spremembe na 
spletni strani, vzdrževanje in morebitna vprašanja v zvezi z marketingom), 

• vedno vam je na boljo urejevalnik za samostojno urejanje spletne strani. 
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Naš urejevalnik lahko brezplačno preizkusite tudi sami. 

Profesionalno izdelana spletna stran, ki vsebuje vse elemente za 
učinkovito doseganje ciljev. Neomejen dostop do urejevalnika. 
Vedno dosegljiva tehnična podpora. Svetovanje na področju 
spletnega marketinga. 

Nekoliko višja cena.

https://spletnik.si/izdelava-spletnih-strani.html
http://naredi.spletnik.si/landing/brezplacni-preizkus.html
https://spletnik.si/izdelava-spletnih-strani.html
https://spletnik.si/izdelava-spletnih-strani.html
https://spletnik.si
https://spletnik.si/blog/2014/08/21/izdelava-spletnih-strani-kako-nam-dober-cms-olajsa-delo/
http://naredi.spletnik.si/landing/brezplacni-preizkus.html
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3. korak: Izbira domene 
Domena je spletni naslov, preko katerega lahko uporabniki dostopajo do vaše 
spletne strani. Sestavljata jo dva dela, ločena s piko. Primer: vasadomena.si.  

Glavni del (vasadomena) predstavlja unikatno ime za vašo spletno stran. To ime 
mora biti enostavno, kratko in jedrnato. Pomembno je, da si ga je lahko 
zapomniti, saj bo ljudem tako lažje ostal v spominu. Priporočamo tudi, da je 
domena povezana z vašo ponudbo oz. namenom spletne strani. Pri tem 
upoštevajte ključne besede, s katerimi ljudje iščejo vašo ponudbo in jih vključite 
v ime. To ne velja le v primerih, ko želite z domeno izpostaviti ime podjetja, 
blagovno znamko ali določeno frazo.  

Prvega dela domene www (world wide web) in http:// (internetni protokol) ni  
nujno vpisovati. Pomemben pa je zadnji del domene, ki identificira funkcijo 
spletne strani (npr.: .gov, .edu, .org), državo (npr.: .si, .it, .hr) ali generalno spletno 
stran (npr: .com).  

Pravilna izbra domene za vašo spletno stran je eden ključnih elementov za vaš 
posel. Preden pa se lotite izbire primernega imena za vašo domeno, si zastavite 
nekaj preprostih vprašanj:  
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• Ali izbrana domena ustreza trgu, na katerem se nahajate ali pa vanj 
vstopate?  

• Ali je ime domene povezano z vašo storitvijo ali izdelkom oziroma z 
imenom vašega podjetja ali  blagovno znamko?  

• Ali se ime domene ujema s ključnimi besedami, po katerih vas iščejo 
potencialni obiskovalci?
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Dodatni nasvet: 

Za visoko uvrstitev vaše spletne strani v iskalnikih mora biti le ta dobro 
optimizirana. Eden pomembnejših kriterijev za visoko uvrstitev je tudi uporaba 
ključnih besed v imenu vaše domene. Ključne besede so tiste besede, po katerih 
vas na spletu iščejo vaši ciljni kupci. Če je le mogoče, izberite ime domene, ki 
vključuje tudi za vas pomembno ključno besedo. To vam bo pridobilo nekaj mest 
pri uvrščanju v iskalnikih.  

Ime vaše domene pa bo običajno uporabljeno tudi v vašem elektronskem 
naslovu. Če za uradni e-mail naslov vašega podjetja uporabljate gmail.com, 
yahoo.com., hotmail.com, ipd., potem se ne morete nadejati večjega uspeha. 
Verjetno že iz lastnih izkušenj veste, da je občutek popolnoma drugačen, če vam 
oseba piše z uradnega službenega e-maila s končnico z imenom podjetja, kot pa 
s svojega osebnega e-maila. Ime vaše domene je tako tudi znak profesionalnosti. 

4. korak: Izdelava in oblikovanje 
spletne strani 
Po izbiri ponudnika in domene se začne projekt. V tem poglavju boste izvedeli, 
katere so najpomembnejše stravi, ki jih morate upoštevati pri izdelavi spletne 
strani. 

Izbira pravih ključnih besed, logotip podjetja, priprava vsebine in izbira barve za 
grafični dizajn so stvari, ki jih boste morali določiti sami. Sami se najbolje 
spoznate na vaš posel in veste, kaj želite s svojo spletno stranjo doseči in na 
kakšen način.  

Če imate pri tem težave, se lahko obrnete na naše strokovnjake. 
Izpolnite kontaktni obrazec ali pošljite povpraševanje, z 
veseljem vam bomo odgovorili. 
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https://spletnik.si/kontakt.html
https://spletnik.si/poslji-povprasevanje.html
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Kaj morate narediti za interaktivno, učinkovito in optimizirano 
spletno stran? 

Današnje spletno tržišče je že močno zasičeno. Zato se najbrž sprašujete: »Kako 
sploh lahko konkuriram?« Kaj je torej potrebno narediti, da boste na lestvici 
spletne uspešnosti dosegli vrh? 

Logotip 

Logotip oz. logo je vizualna podoba vašega podjetja ali organizacije. Je ime, 
simbol, monogram, znak, znamka ali katerakoli druga oblika, ki je oblikovana za 
lažjo in gotovo prepoznavnost vašega podjetja. Zaradi zasičenosti ponudbe 
izdelkov in storitev mora biti logotip zelo premišljeno oblikovan, kajti le tako se 
lahko podjetje na trgu diferencira od konkurence.   

Psihološki efekt barv 

Da se obiskovalci na vaši spletni strani počutijo dobrodošle in na njej tudi 
ostanejo, je zelo pomembna izbira pravih barv grafičnega dizajna. Psihologi 
opozarjajo na moč barv - kar 60% ljudi naj bi svoje odličitve sprejemalo samo 
glede na barvo.  

Različne barve imajo različen učinek na različnih trgih. Morate se zavedati, da 
uporaba določene barve ne pomeni, da jo bodo vsi interpretirali enako. Barve 
imajo npr. v različnih kulturah svoj unikaten in spiritualni pomen, zato upoštevajte 
trg, kateremu je vaša spletna stran namenjena. 
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Logotip je že sem po sebi izjemno učinkovit način za promocijo vašega 
podjetja. Predstavlja podjetje brez dolge razlage. Dobro izdelan logotip 
bo pomagal povečati vidnost in prepoznavnost vašega podjetja, kar se bo 
poznalo tudi pri končni prodaji.
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Barve igrajo tudi zelo pomembno vlogo, ker vplivajo na razpoloženje 
obiskovalcev. Pri tem ni pomembno, ali je barva všeč vam, temveč ali je barva 
všeč vašim potencialnim kupcem. Dobro poznavanje vašega ciljnega segmenta 
je zato ključnega pomena, 

In še ena najpomembnejših stvari, ki jih morate poznati, preden določite barve 
na vaši spletni strani, je povezava med barvo in vašim produktom oz. storitvijo. 
Začnite z veliko izbiro barv, ki jo nato ožate s pomočjo ostalih dejstev, ki zadevajo 
vašo ciljno populacijo.  

Nekaj predlogov za izbiro brav vaše spletne strani  

Za vas imamo nekaj predlogov barv in njihovih pomenov, ki jih lahko izberete za 
vašo spletno stran. Moramo pa opozoriti, da pomen barv ni enak v vseh kulturah, 
zato se pred odločitvijo uporabe barv za tuje trge pozanimajte o pomenu. 

Študije so pokazale, da ima kombiniranje barv največji učinek na posameznika. 
Pazite, da boste izbrali pravo kombinacijo barv za vašo ciljno populacijo. V mislih 
imejte tudi dejstvo, da lahko uporaba barv na vaši spletni strani povzroči moteno 
branje in s tem tudi slab odziv obiskovalcev. Z neskladno barvno shemo boste 
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Črna – moč in eleganca 
Bela – čistost  
Rdeča – moč in odločnost 
Modra - inteligenca in zaupanje 
Zelena – narava, ravnotežje in harmonija 
Rumena – toplina in sreča  
Roza – ljubezen in romantika 
Vijolična – dostojanstvo in ustvarjalnost 
Rjava – zelja, varnost in stabilnost 
Oranžna – toplina in veselje, povečuje apetit 
Siva – zanesljivost in konzervativnost
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obiskovalce odvrnili od nadaljnjega branja, četudi ste na drugih podstraneh 
izbrali prave barve. Preizkusite, testirajte.  

Struktura spletne strani 

Določiti morate, kako bo vaša spletna stran strukturirana. Strukturo lahko narišete 
na list papirja ali na tablo, da si boste lažje predstavljali. Narišite, katere 
pristajalne strani želite in kako bodo med seboj povezane. Spletna stran mora 
biti stukturirana tako, da bo obiskovalec našel informacije, ki jih išče, na 
enostaven način.  

Pomembno je, da se glede na tip vaše dejavnosti odločite za pravilno izbiro 
postavitve elementov na spletni strani. Logična postavitev menija, logotipa, 
kontaktnega obrazca ter preostalih elementov je ključnega pomena za dobro 
uporabniško izkušnjo.  

Priprava vsebine za vašo spletno stran 

Vsebina spletne strani je najbolj pomemben element za njen uspeh. Ste kdaj 
obiskali kakšno spletno stran, pa niste vedeli, o čem govori? Kaj ste storili takrat? 
Verjetno ste kliknili na gumb »nazaj« ali križec in nato poskušali najti spletno 
stran, ki bi vam dala več informacij, ki jih iščete.  

Večina uporabnikov ob obisku spletnih strani išče informacije, ki so zanje 
koristne oz. rešujejo njihov problem. V primeru, da iskane informacije ne najdejo 
na vaši spletni strani, jo bodo zapustili in odšli drugam, najverjetneje k vaši 
konkurenci. 
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Napišite torej seznam pristajalnih strani in določite navigacijski meni. 
Premislite, katere elemente, ki obiskovalce napeljujejo h konverziji, želite 
dodati na stran (kontaktni obrazec, prijava na e-novice, obrazec za 
povpraševanje, prenos priročnika ipd.). 
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Včasih se zgodi, da ima spletna stran veliko informacij, ki pa so predstavljene 
nejasno, nepovezano in niso ažurirane. V takem primeru jo obiskovalci hitro 
zapustijo, spletna stran pa nima pravega učinka. 

Zapomnite si, da obiskovalec vaše spletne strani najprej vidi domačo stran. Na 
njej najprej prebre le nekaj prvih besed. Pričakuje, da bo hitro izvedel, o čem 
spletna stran govori in kako lahko dostopa do želenih vsebin. Domača stran 
mora biti zato privlačna in hkrati dovolj informativna, da obiskovalec na njen 
ostane.  

Informativna in kvalitetna vsebina 

Ko je bil splet še relativno nov, je bila uporaba spleta za prodajo, podajanje 
informacij in možnost iskanja podatkov o osebah in podjetjih dovolj, da so ljudje 
nemoteno brali in iskali podatke. Danes pa obiskovalec pričakuje več – veliko 
več. 

Izogibajte se dolgim besedilom, ki bralca odvrnejo od branja. Informacija naj se 
vidi takoj. Vsebina in spletne strani mora prepričati vsakega obiskovalca, ki bi 
lahko bil potencialni kupec.  

Dobra spletna stran vključuje tudi načine, preko katerih vas lahko potencialni 
kupci kontaktirajo - telefon, elektronski naslov, kontaktni obrazec, klepetalnik ali 
karkoli drugega, kar bo obiskovalcem vaše spletne strani ponudilo enostavno in 
udobno možnost, da pridejo z vami v stik.  
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Vašega obiskovalca morate prepričati, da:  

• je vaša spletna stran učinkovita in hitra, 

• imate informacije, ki jih iščejo in potrebujejo, 

• jim lahko pomagate pri reševanju problema, ki ga imajo.
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Nasveti za pripravo zanimive vsebine 

Za pomoč pri pisanju kvalitetnih in zanimivih vsebin lahko sledite spodnjim 
nasvetom. 

1. Vsebina naj bo kratka, jedrnata in preprosta za branje.  

Vsebine na spletni strani morajo biti napisane jasno, kratko in jedrnato. Dolgi 
odstavki besedila so težko berljivi, zato naj bo besedilo razdeljeno na več 
manjših odstavkov. Obiskovalci vaše spletne strani bodo prav gotovo znali ceniti 
skrbno načrtovano in smiselno urejeno besedilo.  

2. Dodajte slike in animacije. 

Daljši tekst brez slikovne ali grafične podpore je hitro dolgočasen, kar za 
obiskovalce ni ravno optimalno. Tudi pri uporabi slik in animacij je treba 
uporabiti pravšnjo mero - vključite jih v vsebine, vendar z njimi ne pretiravajte, saj  
preveč slik lahko upočasni prikazovanje vaše spletne strani. 

3. Na koncu se prepričajte, da v besedilih ni slovničnih napak. 

Če je možno, vprašajte za pomoč pri lektoriranju. Besedila s slovničnimi 
napakami delujejo neprofesionalno in površno. Na bralca naredijo slab vtis, kar 
negativno vplivna tudi na celotno uporabniško izkušnjo, ki jo ima na vaši spletni 
strani. Zato vedno dobro preglejte, da so vaše vsebine napisane pravilno, brez 
slovničnih napak.  
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V vsakem poslu se določena vprašanja, ki jih zastavljajo kupci, večkrat 
ponavaljajo. V primeru, da na njih znate odgovoriti, je pametno izdelati 
pristajalno stran, kjer se nahajajo odgovori na najbolj pogosto zastavljena 
vprašanja (FAQ - frequently asked questions). S tem boste svojo spletno 
stran obogatili s kvalitetnimi informacijami za vaše potencialne stranke.
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Optimizacija spletne strani za iskalnike 

Več obiskovalcev spletne strani pomeni več potencialnih kupcev. Če želite, da se 
vaša spletna stran uvršča visoko v iskalnikih in tako dobi več obiska, potem je 
optimizacije strani izjemno pomemben del, ki ga je potrebno upoštevati že pri 
izdelavi.  

Optimizacija spletnih strani (SEO) je obsežno področje. Več si lahko ogledate v 
naši SEO E-učilnici ali prebrete naš priročnik: Kako z optimizacijo na vrh 
iskalnikov. 

Ustvarjanje zaupanja  

Med brskanjem po spletu ste nedvomno našli kar nekaj spletnih strani, ki so 
povezane s ključno besedo, ki ste jo vpisali v iskalnik. In prepričani smo, da ne 
obravnavate vseh povsem enako. Ko iščete npr. »lesene mize«, si boste na to 
ključno besedo verjetno ogledali več podobnih spletnih strani različnih podjetij, 
o večini od njih pa ne veste nič.  

Da pri obiskovalcih vaše splete strani ustvarite zaupanje, so torej pomembne 
tudi vsebine na podstraneh, kot so npr.: O nas, Reference, Izjave strank. To je le 
nekaj predlogov, ki jih lahko vključite na vašo spletno stran. 

Tako, vaša spletna stran je izdelana. Objavite jo na izbrani 
domeni in temelji za grajenje vašega spletnega nastopa so 
postavljeni.  

Čestitamo!
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Podjetjem in ljudjem običajno ne verjamemo kar takoj, še posebej 
previdni smo na spletu. Prav zato je zelo pomembno, da lahko ocenimo, ali 
je oseba oz. podjetje, kjer bomo nekaj kupili, res vredno našega zaupanja. 
Najbolj nas bodo zanimali: izkušnje, uspehi, reference, opis podjeta ipd.

https://spletnik.si/seo-optimizacija-spletnih-strani.html
https://spletnik.si/seo-e-ucilnica.html
https://spletnik.si/kako-z-optimizacijo-na-vrh-iskalnikov.html
https://spletnik.si/kako-z-optimizacijo-na-vrh-iskalnikov.html

	Uvod
	1. korak: Ideja in začetni plan
	2. korak: Izbira pravega ponudnika
	Samostojna izdelava
	Najem garažnega mojstra
	On-line orodje
	Digitalna agencija
	3. korak: Izbira domene
	4. korak: Izdelava in oblikovanje spletne strani
	Logotip
	Psihološki efekt barv
	Struktura spletne strani
	Priprava vsebine za vašo spletno stran
	Optimizacija spletne strani za iskalnike
	Ustvarjanje zaupanja

