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Сажетак 

 

Компанија Теленор у Србији је осмислила нову услугу Смартић сатић и уврстила је у 

своју понуду како би омогућила својим корисницима да комуницирају и што више 

искористе предности дигиталних технологија. Креирајући имиџ, компанија је, између 

многобројних карактеристика, бирала и истакла оне које могу наићи на симпатије и 

прихватање. 

 

Кроз промоцију нове услуге за потребе корисника - уређаја нове генерације ГПС-ГСМ 

Смартић сатић, који родитељима омогућава да комуницирају и прате локацију свог 

детета уз помоћ мобилне апликације и да деца могу да контактирају родитеље у сваком 

тренутку, овај производ понуђен је Теленоровим корисницима уз посебно осмишљен 

тарифни пакет Смартић.  

 

За кампању Смартић сатић урађена је ТВ реклама, као и музички спот, која се непуна два 

месеца у току лета и у време почетка нове школске године емитовала на телевизијским 

каналима у Србији и Црној Гори. По финализираној реклами монтиран је музички спот 

који је највише коришћен на интернету. Реклама је наменски емитована на дечјим 

каналима и у оквиру емисија за децу, док је за одрасле производ пласиран на интернету, 

где је фокус комуникације био на сигурности и важности апликације. 

 

На примеру кампање Смартић сатић се очигледно види да је компанија, која је 

примењивала све маркетиншке активности и алате који су препоручени за кампању таквог 

типа, успела да доведе до жељене реакције циљних група. 

 

Пројектом Смартић сатић учињен је значајан корак у промоцији имиџа Теленора, а 

компанија је зарадила три пута више новца него што је уложила, док је продаја овог 

производа након кампање повећана за више од 20 пута. 
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1. УВОД 

 

Развојем телекомуникаоционих технологија у 20-ом и 21-ом веку, непрестано се убрзава 

проток комуникација између људи свуда у свету, поспешује се спознаја и свест о таквом 

потенцијалу, као о и реакција на овакву ситуацију. 

Настанком прве ГСМ мобилне мреже 80-их година прошлог века, отворио се нови канал 

за знатно убрзање преноса информација. Људи и компаније су постали доступнији а 

самим тим и потребне и тражене информације о њиховим производима и услугама.  

Интернет је својим развитком у почетку са мањим заостатком подржао поменуто убрзање 

преноса података. Међутим његовом експанзиjoм, посебно у последње две деценије, 

дошли смо до тога да интернет сигурно преузима примат у овој области и да је постао 

лидер када говоримо о коришћењу овог канала за персоналне и комерцијалне потребе. 

Као последицу тога имамо чињеницу да свака маркетиншка кампања у себи садржи део 

који се односи само на интернет као канал комуникације. Израђују се посебни садржаји за 

различите социјалне мреже као што су нпр: Youtube, Facebook, Instagram, Linkedin итд. 

Све чешће се одређени клијенти, за одређене услуге и производе, одлучују на израду 

кампања базираних само на интеренету, без класичних телевизијских, радио, новинских 

или ООХ (Out of Home)
1
 сегмената.  

1.1. ПОЈМОВНО ХИПОТЕТИЧКИ ОКВИР 
 

Предмет рада 

 

У овом раду размотрићемо како је компанија Теленор, једна од првих страних мобилних 

мрежа у Србији, осмислила нову услугу Смартић сатић и уврстила је у своју понуду како 

би омогућила својим корисницима да што више искористе предности дигиталних 

технологија и комуницирају уз стабилан квалитет услуге у Теленор мрежи. Видећемо и 

начин на који је Теленор, користећи се телевизијским и интернет оглашавањем 

                                                           
1
 ООХ (Out of Home) је адвертајзинг канал који досеже до својих конзумената у моменту када се они налазе 

ван свјоих домова (билборди и слично). 
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специфичне услуге у периоду од средине августа до краја септембра 2018. године, 

обликовао жељени имиџ компаније.  

 

Циљ рада 

 

Циљ рада је да на основу образложења појмова, теоријских сазнања, начина, техника 

тржишног комуницирања, на конкретном примеру истражи како телевизијска и интернет 

реклама утиче и формира имиџ компаније. Испитаћемо и утврдити, према добијеним 

резултатима, да ли је компанија за овакву врсту услуге и на овај начин најадекватније 

одговорила исказаним потребама потрошача, као и утисак Теленора и да ли је ова 

компанија одговорила својим очекивањима. Један од циљева рада је да се на основу 

одређивања појмова и активности представи комплексност и специфичност тржишног 

комуницирања компаније као и да се анализира начин на који је компанија Теленор, 

користећи се оглашавањем специфичне услуге Смартић сатић у летњем периоду 2018. 

године, обликовала жељени имиџ компаније.  

 

 

Хипотезе  

 

Основне претпоставке од којих ће се полазити у истраживању су следеће: 

- какав је утицај промоције на имиџ компаније.  

- да су телевизијске и интернет рекламе производа уско повезане са општим 

комуникационим циљевима компаније Теленор; 

- да телевизијска и интернет реклама производа у великој мери утиче на имиџ 

компаније Теленор; 

- да се за телевизијске и интернет рекламе компаније Теленор користе креативна 

решења, која на доследан начин шаљу поруку о имиџу компаније. 

 

Акценат ће бити стављен на Теленорову кампању за производ Смартић сатић и услугу и 

степен улагања у медијску презентацију и промоцију ове услуге. 
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1.2. МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Рад ће се састојати из теоријског и емпиријског дела. За теоријски део биће коришћена 

доступна релевантна литература, на српском и енглеском језику. Поред тога,  користиће се 

и интерни материјали компаније Теленор у Србији, као и њихови материјали намењени 

корисницима Смартић сатић услуге. За овај део истраживања користиће се методе 

анализе, синтезе, индукције и дедукције, а основна емпиријска метода је метод студије 

случаја. Такође, у раду ће се користити и анализа садржаја, да би се анализирале рекламе 

ове услуге компаније Теленор. 

При изради мастер рада коришћена је расположива домаћа и страна литература у мери 

неопходној за теоријски приказ појмова. Методе које ће се у истраживању применити су 

следеће: 

- избор проблема и његово дефинисање, практични значај истраживања, посматрање.  

- аналитичко-синтетички метод подразумева анализе, тј. растављање једног 

проблема у његове саставне делове, те проучавање, односно анализа сваког тог 

дела, и синтезу – спајање и анализираних делова у једну целину путем уопштавања 

појединих закључака анализа.  

- компаративни метод представља упоређивање чињеница и доношење закључака о 

предности одређених чињеница над другим чињеницама. 

- дескриптивни метод подразумева набрајање и описивање одређених фактора који 

утичу на неку чињеницу. Овај метод биће заступљен у већем делу рада. 

- метод критичности указује на недостатке, неке чињенице и давање могућих 

решења. Користиће се приликом доношења закључка. 

 

1.3. КЉУЧНЕ РЕЧИ 
 

Промоција, односно тржишно комуницирање, представља све активности које имају за 

циљ да олакшају и убрзају прихватање производа и услуга од стране купца и потрошача, 

односно представља једну од битних претпоставки процеса размене. Промовисање 

производа и услуга јесте кључна маркетинг активност. Међутим, маркетинг има и много 



 7 

других аспеката осим промоције. Промотивне активности могу да буду намењене 

тржишту као целини, али и таргетирању појединаца што се назива директном 

комуникацијом. 

 

Оглашивачи су компаније или појединци који желе нешто да продају или промовишу. Сви 

они су актери конкурентске економије у којој влада микроекономски концепт суверености 

потрошача. Сувереност потрошача се односи на то да потрошач, који има дискреционо 

право да бира, заправо одређује понуду. Оглашивачи се труде да утичу на тражњу 

сугестивним порукама о свом производу и сервису. Оглашивачи су ти који треба да убеде 

купца да купи њихов производ или сервис пре него онај од конкуренције.  

 

Телевизијска реклама је специфична аудио визуелна форма пропаганде, намењена за 

оглашавање производа и услуга. Под појмом телевизијска реклама обично се мисли на 

минијатурни рекламни филм, кратку аудио-визуелну форму у којој се, према свим 

правилима филмске уметности (филмског језика), јавности презентира одређени производ, 

услуга или некаква идеја коју је потребно афирмисати, објавити, упознати са њом 

заинтересоване појединце, односно циљне групе. Прва телевизијска реклама емитована је 

у САД првог јула 1941. године у осам сати ујутро. Телевизијска станица WNBT званично 

је објавила у свом програму рекламни знак компаније сатова "Булова". Без обзира на 

продор нових информационих технологија, телевизијска реклама је један од најважнијих 

видова оглашавања и има вишеструке предности у односу на остале видове оглашавања. 

Према подацима AGB Nielsen Media Research преко 95 одсто домаћинстава у Србији 

поседује телевизијски пријемник, а око шест милиона становника старијих од четири 

године свакодневно гледа телевизијски програм. С обзиром на то да комапније као што је 

Теленор улажу значајна средства у телевизијско оглашавање, радићемо на истраживању 

утицаја тевизијских реклама на формирање жељене институционалне слике, имиџа код 

постојећих и потенцијалних корисника.  

 

Интернет реклама је средство привлачења пажње клијената путем интернета. Служи се 

истим инструментима привлачења пажње као телевизијска реклама, с тим што на 

интернету постоји могућност таргетирања циљне групе. Реклама за производ или услугу 
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се приказује људима који су за њих заинтересовани, односно онима који су у интернету 

тражили сличне производе или услуге. Такође, ефективност оваквог вида рекламирања 

може да прати и да да податке о броју клијената којима је реклама привукла пажњу, али и 

колико их је затим посетило интернет страницу компаније и  наручило производ. На тај 

начин може да се прати и продаја. Реклама на каналу YouTube, сервису који је 

најпопуларнији видео-хостинг са неколико милиона корисника целог света, може бити 

видео-реклама пре неког спота, реклама која се показује у току снимка, или као банер. 

Видео-реклама пре спота се показује пре видеа који корисник жели да погледа и изгледа 

као рекламни спот као и на телевизији, док реклама у време неког снимка је полупровидни 

банер који се приказује у току снимка и банер који се налази у десном горњем углу 

снимка.   

 

Реч имиџ потиче од латинске речи imago. У основном значењу представља визуелну 

репродукцију објекта или особе, коришћењем оптичких средстава (огледала, телескопа, 

фото-апарата...), као и уметничким методама (цртање или сликање). На енглеском језику – 

image – означава слику, лик, одраз, представу; док на француском  l′ image  - значи слика, 

представа, лик у огледалу; у језику тржишних комуникација овај појам означава општи 

утисак, менталну представу, доживљај нечега на основу непосредног искуства. Имиџ је 

представа која је заснована на субјективним индивидуалним доживљајима и која се не 

стиче као сума појединачних утисака, већ као импресија коју мозак себи саставља на 

основу урођене способности синтезе. 

 

Креирање имиџа подразумева осмишљену активност системског наглашавања појединих 

карактеристика као битних одредница идентитета особе, компаније, производа. 

Прихватањем од јавности ових карактеристика формира се општи однос према субјекту 

ПР и маркетиншке обраде. Креирање имиџа значи да се између многобројних 

карактеристика бирају и истичу оне које могу наићи на симпатије и прихватање. Након 

тога се у свести људи врши спонтано преношење позитивне или негативне еваулације тих 

елемената на све друге елементе. 
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1.4. КОНЦЕПТ ФУНКЦИОНАЛНОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
 

На основу резултата истраживања о имиџу Теленора на простору Србије, представићемо 

потребе корисника и кроз креативно решење у форми рекламе. Кроз креативност и дело 

које ће одражавати дух компаније Теленор, приказаћемо још један приступ промоцији 

имиџа компаније кроз презентацију ове услуге.  

 

 

1.5. КРАТКО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ РАДА 
 

У уводном делу биће одређен појмовно-хипотетички оквир истраживања и то предмет, 

циљ и хипотезе у раду, као и методе истраживања. 

 

У другом делу рада под називом теорија комуницирања биће објашњени појмови 

маркетинга и комуникација, а акценат ће бити стављен на специфичности тржишног 

комуницирања компаније и креирање имиџа компаније. 

 

Трећи део рада биће посвећен Теленору, као мобилном оператеру у Србији и  услугама 

које ова компанија нуди, а посебан акценат, с обзиром на тему овог рада, биће  стављен на 

услугу Смартић сатић. 

 

У последњем, четвртом делу рада, на основу конкретног примера Теленорове кампање 

Смартић сатић, биће представљена телевизијска и интернет реклама и њихов утицај на 

креирање имиџа компаније. Анализираће се промотивне активности које ова компанија 

спроводи код нас, а биће речи и о значају телевизијске рекламе овакве врсте услуга и 

њеном утицају на имиџ компаније. Посебно поглавље биће посвећено испитивању ставова 

и анализи корисника Смартић сатић услуге. На основу добијених резултата истраживања, 

проћићемо кроз цео процес израде телевизијске рекламе за ову услугу, од идеје до 

емитовања, и обухватити све фазе кроз које се пролази у поступку израде рекламе: 
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Календар реализације 

 

ПРИПРЕМЕ - од 01. јула до 06. августа 2018. године  

- конципирање идеје 

- синопсис 

- сценарио рекламе 

- формирање екипе 

- обилазак и избор локација 

- израда плана снимања 

- израда калкулације 

- кастинг 

- припрема сценографије и реквизита 

- костимска проба 

- корекције сценографије и костима 

- кореографске припреме и кореографска проба 

СНИМАЊЕ - 07. август 2018. године  

ПОСТ-ПРОДУКЦИЈА - од 08. до 10. августа 2018. године  

- анимација 

- монтажа 

- колор 

- обрада звука 

 

ЕМИТОВАЊЕ РЕКЛАМЕ – од 15. августа до 30. септембра 2018. године  

 

Рад садржи и закључна разматрања, као и релевантну литературу и прилоге. 
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2. ТЕОРИЈА КОМУНИКАЦИЈА 

 

2.1. МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
 

Модерни маркетинг захтева много више од самог стварања производа који задовољава 

потребе клијената, има одговарајућу цену и доступан је циљним групама. Компаније 

морају да комуницирају са својим купцима. Међутим, сам процес комуникације треба да 

буде испланиран, у супротном компанија смањује своју добит због високих трошкова 

успостављања процеса комуникације. 

 

У маркетинг процесу сваком појединачном елементу процеса комуницирања (пошиљалац 

поруке, порука, канал кроз који порука пролази, сметње које могу негативно да утичу на 

пријем, прималац поруке и повратна веза која се успоставља између пошиљаоца и 

примаоца) одговара неки од елемената маркетинга (компанија, производ, канали 

дистрибуције, конкуренција, потрошач и продаја заједно са сервисом за опслуживање 

потрошача и истраживањем маркетинга), што је приказано у табели 5. 

Табела 5: Паралела између процеса комуницирања и маркетинга
2
 

ПРОЦЕС 

КОМУНИЦИРАЊА 

МАРКЕТИНГ 

ПРОЦЕС 

Извор Компанија 

Порука Производ 

Канал Дистрибуција 

Сметње Конкуренција 

Прималац Потрошач 

Feedback (повратна веза) 
Продаја, сервис и 

истраживање маркетинга 

 

Како се информишу потрошачи
3
?  

                                                           
2
 Duncan T, Moriarty S, „A Communication-Based Marketing Model for Managing Relationships“, Journal of 

Marketing, Vol. 62, pp. 1-13, 1998. 
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Табела 6: Извори информисања потрошача
4
 

  Лични Нелични 

Комерцијални 
a. Продавци 

b. Посредници 

c. Производ 

d. Пропаганда 

Некомерцијални 

a. Породица 

b. Референтне групе 

c. Друштвена класа 

d. Извештаји медија 

e. Истраживања 

 

Фактори који утичу на избор облика комуницирања: 

1. Став јавности према компанији: познато или непознато, позитиван или 

негативан став; зависи од идентитета и имиџа компаније; 

2. Намена производа - производи намењени финалној потрошњи: већа улога 

привредне пропаганде, унапређења продаје, мања улога личне продаје. 

Производи намењени репродукционој потрошњи: најзначајнија лична 

продаја; 

3. Животни циклус производа - Увођење: пропаганда, публицитет, посете 

продаваца трговини, унапређење продаје; Раст: посете продаваца трговини, 

пропаганда; Зрелост: пропаганда, унапређење продаје; Опадање: смањење 

свих облика комуницирања; 

4. Карактеристике производа - Комплексност: комплекснији производи 

захтевају личну продају; Ризик: производи вишег ризика захтевају личну 

продају; Продајне услуге: нагласак на личној продаји; 

5. Фазе куповине - Преткуповина: пропаганда, унапређење продаје; Куповина: 

лична продаја, унапређење продаје; Посткуповина: пропаганда, лична 

продаја, унапређење продаје; 

6. Одабрана маркетинг стратегија - Акценат на производу: паковање; Систем 

дистрибуције (ексклузивна, селективна, интензивна) и систем продаје 

(продаја од врата до врата); 

                                                                                                                                                                                           
3
 Проф. др Драгутин Врачар, “Стратегије тржишног комуницирања”, Привредне вести “Еуропублик”, 

Београд, 1997, стр. 29, слика 4 
4
 Проф. др Драгутин Врачар, “Стратегије тржишног комуницирања”, Привредне вести “Еуропублик”, 

Београд, 1997, стр. 29, слика 4 
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Савремена маркетиншка теорија све више наглашава комуникативну улогу сваког 

појединачног елемента маркетинг микса. Поред промотивних активности компанија 

комуницира и са својим производима, ценама и начинима дистрибуције. Сваки 

појединачни инструмент маркетинга купцима преноси одговарајућу информацију. 

Компаније настоје да контролишу различите изворе информација потрошача (бројни 

медији, пријатељи потрошача, познаници, интересне групе...), комуницирајући са све 

ширим кругом појединаца, групација, организација и институција. Од става јавности 

према компанији, може да зависи и њен успех и пословање. 

 

Тржишно комуницирање 

 

Све компаније обављају активност у окружењу које опредељује њихову активност и 

резултате. Својим функционисањем, условима формирања и рада компаније, окружење 

ствара шансе за успешно пословање, али и опасности које могу довести у питање 

будућност компаније. Такође сама компанија, својом активношћу, утиче на 

функционисање окружења. Тржишна комуникација, као вид комуникације, постоји колико 

и тржишна категорија роба и услуга.  За размену или куповину било је неопходно 

саопштити намеру, жељу и добити информацију о квалитету, цени, односно било је 

неопходно комуницирати. То значи да тржишно комуницирање можемо дефинисати и као 

међусобно успостављање односа између појединца или групе, у циљу информисања о 

постојању одређеног производа или услуге, њиховог квалитета и цене, као и услова и 

начина коришћења. 

Тржишно комуницирање једна је од значајних претпоставки успешног пословања на 

тржишту. Поред тога што је потребно имати прави производ, на правом месту, у право 

време и по одговарајућој цени, о томе је потребно и обавестити постојеће и потенцијалне 

купце. Поводом конкретне пословне активности компанија успоставља односе размене с 

појединим елементима окружења, а то подразумева размену материјалних предпоставки, 

као и информација којима се регулишу ти односи. 

Разменом информација компанија комуницира с окружењем и на тај начин одређује своје 

интересе, циљеве и планове и позиционира их у систему окружења. У развијеној 
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тржишној инфраструктури највећи број односа компанија, успоставља се индиректно, 

преко тржишта (слика 2, страна 27). Компанија прикупља информације о потребама и 

жељама клијената, као и активностима осталих тржишних актера и на основу тога 

обликује производ и елементе понуде, с којима излази на тржиште.  

 

Слика 2: Однос предузеће - тржиште
5
 

 

Комуникациони микс 

Компанијa                            Производ       Тржиште продаје 

                                                                Повратна веза 

 

 

Комуницирање с потрошачима засновано је на неколико основних елемената 

маркетиншког комуницирања. Сваки од елемената комуницирања има посебне 

карактеристике, чије познавање омогућава ефикасно управљање елементима 

комуницирања, као и постизање максималне ефикасности уложених средстава. Такође, 

различити производи и услуге, као и различите категорије купаца и потрошача захтевају и 

различите начине комуницирања с њима.  

Елементи тржишног комуницирања су
6
: 

o Пропаганда/ оглашавање  

o Унапређење продаје  

o Публицитет и односи с јавношћу (ПР – Public Relations)  

o Лична продаја  

o Спонзорство  

o Директни маркетинг 

o Интернет маркетинг 

 

Такође, поред ових кључних промотивних средстава, могу се користити и друге технике, 

као што су изложбе и приказивање производа у филмовима или ТВ програмима. 

                                                           
5

 Проф. др Драгутин Врачар, “Стратегије тржишног комуницирања”, Привредне вести “Еуропублиц”, 

Београд, 1997, стр. 23, слика 2 
6
 Давид Јоббер и Јохн Фахy, “Основи маркетинга”, друго издање, Дата статус, Београд, 2006, стр. 233 
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Одлуке о промотивном миксу не би требало да се доносе изоловано. Сви аспекти 

маркетинг микса требало би да буду пажљиво уклопљени. 

 

Тржишне комуникације су
7
: 

o Комуникације које се успостављају и одржавају ради олакшавања процеса размене; 

o Реч је о комуникацијама у вези са тржиштем, разменом производа и услуга; 

o Компанија се информише о потребама потрошача; 

o Компанија информише купце и/или посреднике о начинима задовољења тих 

потреба; 

 

Значај тржишног комуницирања јесу - пажња постаје ограничени ресурс; - развој 

тржишних комуникација прати економски и друштвени развој; - у производној фази било 

је важно произвести: комуникација је директна; - у продајној фази било је важно продати: 

доминира лична продаја и привредна пропаганда; - у маркетиншкој фази важно је 

задовољити потребе и остварити профит: двосмерна комуникација, тоталне комуникације, 

интегрисане маркетиншке комуникације. Тржишне комуникације усмерене су ка 

потрошачима, посредницима (трговцима), а компанија може да примењује неколико 

стратегија: стратегију гурања – Push (пуш) стратегy;  стратегију привлачења – Pull (Пул) 

стратегy и комбиновану стратегију. 

Избор облика комуницирања зависи и од процеса одлучивања
8
: 

- нивои ангажовања купаца у доношењу одлуке о куповини: 

- екстензивно решавање проблема: лична продаја; 

- лимитирано решавање проблема: пропаганда; 

- рутинско решавање проблема: унапређење продаје, пропаганда; 

 

Промоција, односно тржишно комуницирање, представља све активности које имају за 

циљ да олакшају и убрзају прихватање производа и услуга од стране купца и потрошача, 

односно представља једну од битних претпоставки процеса размене. Промовисање 

                                                           
7
 www.ekof.bg.ac.yu 

8
 www.ekof.bg.ac.yu  
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производа и услуга јесте кључна маркетинг активност. Међутим, маркетинг има и много 

других аспеката осим промоције. Промотивне активности могу да буду намењене 

тржишту као целини, али и таргетирању појединаца што се назива директном 

комуникацијом. 

 

Након појаве масовних медија, пропаганда је дуго била доминирајући облик промоције. С 

појавом нових технолошких решења која су омогућила успостављање нових начина 

комуницирања с потрошачима, развијају се и нови облици промоције. Све већи друштвени 

значај и одговорност предузећа утицали су на то да она схвате неопходност 

комуницирања с широм јавношћу. 

 

Према Џоберу, промотивни микс састоји се од седам главних елемената: 

1. Порпаганда/оглашавање: сваки плаћени вид неличне презентације идеја или 

производа у главним медијима (телевизија, штампа, постери, биоскоп и радио). 

2. Унапређење продаје: активност кратког (ограниченог) трајања срачуната као 

подстицај који се даје потрошачима или пословним купцима и има за циљ да стимулише 

куповину. 

3. Публицитет и односи с јавношћу: активност индиректне стимулације тражње за 

производом, услугом или неком пословном јединицом ширењем комерцијално значајних 

информација преко штампаних медија или постизањем позитивне презентације преко 

радија, телевизије или на неком простору кад то предузеће не плаћа. ПР (Public Relations – 

односи с јавношћу), према дефиницији Мајкл Ливајна (Michael Levine), писца књиге 

“Guerrilla P.R. Wired“ - “ПР је уметност да се људима понуде разлози да увере сами себе“ . 

ПР пружа доказе, чињенице и мишљења који људима помажу да сами дођу до одређених 

закључака. 

4. Спонзорство: повезивање компаније или њених производа са појединцем, 

догађајем или организацијом. 

5. Директни маркетинг: дистрибуција производа, информација и промотивних 

користи циљним купцима кроз интерактивну комуникацију, на начин који омогућава да се 

измери њихова реакција. 
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6. Интернет маркетинг: дистрибуција производа, информација и промотивних 

користи потрошачима или фирмама преко интернет технологија. 

7. Лична продаја: усмена комуникација са потенцијалним купцима чији је циљ да се 

закључи продаја. 

 

Осим наведених промотивних средстава, такође могу да се користе и друге технике, као 

што су изложбе и приказивање производа у филмовима или ТВ програмима. Одлуке о 

промотивном миксу не би требало доносити појединачно, него их треба пажљиво 

уклопити. 

 

Покушаји редефинисања концепта промотивног микса проширивали су промотивни микс, 

укључујући нове облике промоције и интегрисање свих његових инструмената. Тада, нови 

концепт Интегрисане маркетиншке комуникације, обухватио је све постојеће и нове 

облике комуницирања. Координирајући са различитим циљним групама, путем 

различитих облика комуницирања и кроз различите медије, упућивана је конзистентна 

порука о компанији, производима или услугама.   

Термин промоција све више мења нови појам маркетиншко комуницирање. Нагласак се 

ставља на успостављање међусобних односа између компаније и њеног окружења, 

односно циљних група које га сачињавају. У успостављању таквих односа, сматра се да 

комуницирање, као процес размене информација, има кључну улогу . 

Циљ промотивних активности јесте стварање свести о новом производу или услузи на 

тржишту, као и стварања његовог имиџа и бољег позиционирања на тржишту. 

 

 

2.2. СПЕЦИФИЧНОСТ ТРЖИШНОГ КОМУНИЦИРАЊА 
 

Тежња за успостављањем пуне интеракције између компаније и њених потрошача истакла 

је значај комуницирања као једну од најзначајнијих маркетиншких активности. 
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Упоредо са маркетингом, важност маркетинг комуникација се сваким даном све више 

повећава. Маркетинг комуникација представља кључну компоненту модерног маркетинга, 

која обухвата све комуникацијске активности између организације и њених циљних група, 

свако са својим интересима, предрасудама и предиспозицијама, у свим ситуацијама које се 

односе на реализацију маркетинга. Маркетинг комуникација као комуникација једне 

организације са циљним групама из њеног окружења, а у циљу повећања резултата 

продаје, пресудна је за успешно функционисање било које организације.  

 

У циљеве маркетинг комуникације спадају: 

- информисање потенцијалних и садашњих купаца о својим производима, услугама и 

условима продаје; 

- уверавање људи да изаберу одређени производ или услугу, да купују у одређеним 

продавницама, да посећују одређене догађаје и сл.; 

- подстицање акције код купаца и усмеравање њиховог понашања према понуди 

конкретне организације. 

 

Маркетинг комуникација се посматра као синоним за промоцију, Д. Пиктон и А. Бродерик 

заступају становиште да је “заиста тешко одвојити промоцију од маркетинг комуникације, 

па би чак било паметно сматрати их синонимима.”
9
  

 

Т. Шимп исто тако поистовећује ова два термина и наводи да је “термин промоција, иако 

вредан у традицији и са историјском предношћу, скоро истиснут термином маркетинг 

комуникација од стране великог броја учитеља маркетинга”
10

.  

П. Котлер у деветом издању своје књиге “Marketing Management”, у односу на претходно 

издање, мења назив поглавља “Креирање стратегија микса комуникације и промоције” у 

“Обликовање и управљање интегрисаном маркетинг комуникацијом”, остављајући скоро 

исти садржај поглавља, са променама небитним у овом контексту. Као инструменте 

                                                           
9
 Pickton D., Broderick A.: ”Integrated Marketing Communications”, Prentice Hall, London, 2001. 

10
 Shimp T.: “Advertising, Promotion and Supplemental Aspects of Integrated Marketing 

Communications”, The Dryden Press, Fort Worth, 2000. 
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маркетинг комуникације он наводи исте елементе који су, у претходном издању чинили 

микс промоције и каже: “Микс маркетинг комуникације (такође назван микс промоције) 

…”
11

.  

 

Иако постоје и аргументи да је маркетинг комуникација шири појам од промоције, у 

контексту овог рада нема веће разлике у њиховом генералном значењу или у употреби.  

Једини аргумент, који се овим радом даје проширењу промотивних активности до 

концепта маркетинг комуникације, је додавање још два инструмента миксу промоције 

(економска пропаганда, унапређење подаје, лична продаја, тржишни односи с јавношћу, 

економски публицитет, комуникацијске активности директног маркетинга), приликом 

дефинисања микса интегрисане маркетинг комуникације (паковање и продајно окружење), 

а на основу радова научника значајнијих универзитета и института. У једном од њих, М. 

ДеЛизер је навео да “сви елементи маркетинг микса имају комуникацијски утицај. Према 

томе, маркетинг комуникација представља мало шири концепт од промоције.” Исто тако, 

Ф. Јефкинс се залаже за то да би “маркетинг комуникација требало да буде управо оно 

што њен назив говори. Она садржи све видове комуникације који имају везе са 

маркетингом, и практични су само док су део низа.”
12

 

 

Суштина различитости је базирана на инструментима маркетинг микса (производ, цена, 

диструбуција и продаја и промоција). На овом нивоу поделе, паковање припада 

инструменту производ, док продајно окружење припада инструменту дистрибуција и 

продаја и тиме се искључују из планирања и реализације инструмента промоције. Другим 

речима, микс маркетинг комуникације чине комуникацијски аспекти сваког од 

инструмената маркетинг микса (слика 3.). 

 

 

 

                                                           
11

 Kotler P.: “Marketing Management – Analysis, Planing, Implementation and Control”, Prentice-Hall, 

New York, 1997. 

12
 Jefkins F.: “Modern Marketing Communications”, Blackie 
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Слика 3, Интеракција промоције и маркетинг комуникације
13

 

 

 

2.3. ТЕОРИЈА ПОНАШАЊА ПОТРОШАЧА 
 

Комуницирање једна је од битних претпоставки процеса размене, због тога је за компаније 

важно да разумеју понашање потрошача у процесу куповине, као и сам ток куповине. 

Понашање потрошача у процесу куповине можемо схватити као „радње појединца које су 

директно усмерене на добијање и коришћење економских добара и услуга, укључујући 

претходне процесе доношења одлуке који одређују ове радње“.
14

 

 

                                                           
13

 Винка Филиповић , «Маркетинг и тржиште», ФОН – Манагемент, Београд, 1997. 
14

 Проф. др Драгутин Врачар, “Стратегије тржишног комуницирања”, Привредне вести “Еуропублик”, 

Београд, 1997, стр. 32 
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Понашање потрошача непрекидан је и обухватан процес који под утицајем бројних и 

различитих фактора почиње много пре самог чина куповине и одвија се, коришћењем 

услуга и после обављене куповине. Оно обухвата све активности које људи предузимају 

када бирају, купују и користе услуге да би задовољили своје жеље и потребе. Понашање 

потрошача укључује и разгледање, праћење и читање потрошачких часописа, утицање на 

друге, гледање телевизије, коришћење услуге и жалбе у случају рекламације. Свака од 

наведених улога битна је за разумевање понашања људи у процесу куповине производа 

или услуга. Најважнија је оцена коју потрошачи формирају коришћењем услуге. 

 

Понашање потрошача стимулисано је и мотивисано бројним економским, социолошким, 

психолошким и другим факторима и разлозима. 

Истраживање понашања обе стране мора бити стална маркетиншка активност. Иако је 

понашање потрошача промењиво то не значи да се маркетинг активностима не може 

утицати на неке елементе тог понашања. Са повећањем броја релевантних информација о 

потрошачу, јача и утицај маркетинг активности на управљање њиховим понашањем. 

Сама анализа понашања у потрошњи представља шири концептуални оквир него 

понашање потрошача због тога што укључује понашања која настају после самог чина 

куповине. Задовољење њихових потреба пружа жељену сатисфакцију. 

 

Успостављена повратна спрега са потрошачима представља кључни елеменат у маркетинг 

менаџменту. Таква повратна спрега представља веома важан извор информација помоћу 

којих се добијају знакови упозорења у случају да дође до пружања нижег нивоа 

сатисфакције. Тиме се подразумева задовољење одређених стандарда услуга, цене, 

поузданости и квалитета. Успешан корак представља превазилажење очекивања 

потрошача, а највиши ниво – њихово одушевљење.  

 

Трошкови који настају због изгубљених потрошача често превазилазе трошкове напора да 

се унапреди њихова сатисфакција. 

 

Разумевање људских потреба може омогућити боље разумевање понашања, односно 

мотивације корисника услуге. Проблем потрошача је значајнији у сфери потрошње услуге, 
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поготову из перспективе објашњења значаја понашања потрошача у процесу испоруке 

услуга. 

 

Брзе промене кроз које пролази данашње друштво, утичу на важност понашања самог 

потрошача. Те промене све мање могу да се објашњавају кроз социо-демографске и 

економске критеријуме. 

Потребно је да се укључе и други фактори, као што је стил живота да би сегментација 

тржишта била адекватнија. То би омогућило детаљније проучавање фактора који утичу на 

понашање потрошача, те би због тога и понуда услуга боље задовољила њихове жеље и 

потребе. Стил живота, као један од фактора, чине активности, интересовања и могућност 

избора, који нуди новине у школству, али и у практичном раду. Међутим, овај фактор се и 

даље активно проучава. 
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3. ТЕЛЕНОР У СРБИЈИ 

 

Теленор група један је од највећих светских мобилних оператера, а Теленор највећа 

телекомуникациона компанија у Норвешкој, док је у светским размерама један од 

провајдера са најбржим растом. Од 2006. године, од када је присутан на тржишту Србије, 

Теленор Србија постао је највећи мобилни оператер у земљи, са више од три милиона 

корисника из свих сфера приватног и пословног живота. Ова компанија је такође један од 

највећих страних инвеститора у Србији, који улаже у локалну економију, друштво, 

културу и очување животне средине. Теленор Србија тежи да буде покретачка снага у 

стварању, поједностављивању и увођењу напредних комуникационих услуга и решења на 

домаћем тржишту.  

 

3.1. ТЕЛЕНОРОВА УСЛУГА СМАРТИЋ САТИЋ И ТАРИФНИ ПАКЕТИ 
 

Нова услуга - уређај нове генерације ГПС-ГСМ Смартић сатић родитељима омогућава да 

комуницирају и прате локацију свог детета уз помоћ мобилне апликације и да деца могу 

да контактирају родитеље у сваком тренутку, стављена је Теленоровим корисницима уз 

посебно осмишљен тарифни пакет. Сат може да шаље и прима позиве и гласовне поруке 

искључиво од бројева које су родитељи унели путем апликације, док  се сви остали позиви 

игноришу. Сат такође може да прима текстуалне поруке послате путем апликације. 

Максимална дужина једне поруке је 20 карактера. Поруке се шаљу путем Интернета и не 

наплаћују се додатно од стране мобилних оператера. 

 

У Теленоровој понуди је посебно осмишљен тарифни пакет Смартић по цени од 249 

динара месечно, а постоје два производа MyKi Смартић Сатића - MyKi Junior i Myki 

Touch. 

 

Теленорова тарифа Смартић укључује 50 минута ка свима и неограничено минута у 

оквиру мреже, као и 500МБ интернета. 
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Модел Myki Junior је 3Г паметни сат који уз ГПС пријемник омогућава родитељима да 

путем апликације прате локацију свог детета. Омогућено је и дефинисање безбедних зона, 

као и успостављање двосмерних позива. Уређај поседује и екран у боји који је осетљив на 

додир, док је такође опремљен и видео камером и нуди могућност за реализацију 

двосмерних видео позива, путем интернет конекције.  

 

Овај паметни сат се продаје у три боје – црвена, црна и плава. 

Уколико се овај модел купи на рате, цена је 14.000 динара или 24 месеца по 600 динара. 

Укупни месечни трошкови уређаја и тарифе 849 динара. 

Ако овај уређај купујете без уговорне обавезе, по пуној цени, цена уређаја је 15.990 

динара, док услови тарифе остају исти.  

 

Myki Touch је сат опремљен ГПС пријемником који омогућава родитељима да путем 

апликације примају информације о локацији детета. Информације о локацији се ажурирају 

сваких пет секунди, док сат памти активности детета чак и ако дође до изненадног 

прекида везе са сервером, како би након успоставе везе родитељи имали комплетну 

информацију. 
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Сат може да шаље и прима позиве и гласовне поруке искључиво од бројева које су 

родитељи унели путем апликације. Уколико дете притисне СОС дугме, сат редом позива 

дефинисане бројеве све док не успостави везу са једним од њих. 

Цена овог модела уколико се купује на рате је 8.400 динара или 24*350 динара, с тим што 

је укупна цена и производа и услуге на месечном нивоу 599 динара. Такође, уколико се 

изабере могућност куповине по пуној цени, уређај је 9.900 динара. 

 

Компанија Теленор за куповину ових производа пружа могућност online наручивања и 

преузимања у продавници, бесплатну испоруку у року од три радна дана, chat помоћ 

приликом куповине, као и могућност враћања производа у року од 14 дана за испоруку на 

кућну адресу. 

 

3.2. ТЕЛЕНОРОВА КАМПАЊА СМАРТИЋ САТИЋ 
 

За кампању Смартић сатић урађена је ТВ реклама, која се непуна два месеца у току лета 

и у време припрема за школу, емитовала на телевизијским каналима у Србији и Црној 

Гори. Реклама је наменски емитована на дечјим каналима као што су Nickelodeon, Pikaboo 

и у оквиру емисија за децу другог канала Радио телевизије Србије, док је за одрасле, као 

циљну групу, производ пласиран на интернету, где је фокус комуникације био на 
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сигурности и важности апликације која родитељима пружа могућност да увек могу да 

знају где се њихово дете налази. 

 

Проучавањем овог вида њиховог комуницирања са потрошачима током тог раздобља (од 

15. августа до 30. септембра 2018. године) добићемо целовит увид у стратешки приступ 

компаније, који је обликовао имиџ овог мобилног оператера у Србији. 
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4. ТЕЛЕВИЗИЈСКА И ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА НА ПРИМЕРУ 

КАМПАЊЕ СМАРТИЋ САТИЋ И ИМИЏ КОМПАНИЈЕ 

4.1. ПРОЈЕКАТ СМАРТИЋ САТИЋ 
 

У 2016. години уведен је дечји сат као врста носиве робе - нова линија унутар IoT-а 

(Internet of Things). Заједно са наменским Јуниор Сат тарифним планом, део је Теленор 

понуде. 

На овом пројекту били су укључени компанија Теленор, продукција Cloud21 и 

маркетиншка агенција New Moment New Ideas Company.  

 

New Moment своје почетке бележи још у првој половини 80-их година прошлог века, када 

је оснивач агенције и пионир адвертајзинга у Србији, Драган Сакан, започео самостално 

пружање услуга у адвертајзингу после десетак година рада у државним предузећима 

New Moment је данас једна од најнаграђиванијих агенција у региону југоисточне Европе. 

У свом ланцу има 10 представништава у 9 држава региона. Дуго година је функционисала 

под глобалном лиценцом Saatchi & Saatchi ланца адвертајзинг агенција. Након промена у 

оквиру ланаца Publicis, Leo Burnett и Saatchi & Saatchi, тј њиховим удруживањем, агенција 

губи лиценцу и од тада успешно послује под именом New Moment New Ideas Company, 

али и у тесној сарадњи са Young & Rubicam глобалним маркетиншким ланцем агенција.  

У последњих неколико година, као резултат дугогодишњег постојања на тржишту, као и 

одличних резултата и многобројних награда, агенција има веома добру сарадњу са 

Теленором. Годишње се произведе више кампања и дистрибуирају се путем свих канала 

комуникације (телевизија, интернет, радио, социјалне мреже, ”ООH”….). Веома је 

запажена промена и оснажење идентитета компаније Теленор од почетка сарадње са 

агенцијом. 

Cloud21 је настала из две продукције: Advanced Media Production и Brain Damage. Обе 

поменуте фирме су вођене од стране веома искусних адвертајзинг и телевизијских 

продуцената и као последицу дугогодишње сарадње две фирме имамо настанак Cloud21 

Production, 2017-те године, удруживањем. 
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Обзиром на поменуто искуство и познавање пословних капацитета од стране агенција па и 

клијената, Cloud21 се веома брзо позиционира на тржишту егзистира као поуздана, 

ефикасна и конкурентна продукција.  

Осим подразумевајућих продуцентско-организаторских услуга, Cloud21 у оквиру 

предузећа (in-house) има и комплетну понуду за постпродукцију: монтажу, 2Д и графичку 

анимацију, колор корекцију, снимање и обраду звука, компоновање музике. 

Веома брзо Cloud21 осим Теленора у свој портфолио успева да приволи разноврсне 

клијенте попут Лидла, Нектара, Књаз Милоша (Аква Вива), АИК Банке, Променада Нови 

Сад тржног центра итд. 

 

Досадашње искуство је показало да на овим просторима и у постојећим токовима 

пословања у адвертајзингу, агенција и продукција, веома често функционишу као један 

”актер”. Разлог за то је да заједничка искуства и сазнања могу да уштеде време, енергију и 

новац свима у ланцу (клијент, агенција, продукција). Овакав начин рада се све више 

примењује и посебно је напредовао у текућој деценији.  

 

С обзиром на потребу за оваквим односом снага, у оваквим релацијама се огледа и 

одговорност. Клијенту је за одређени пројекат директно одговорна агенција, а агенцији 

продукција. Продукцији су у овом случају одговорни сви људски ресурси које она 

ангажује за пројекат (ауторска екипа и остали). 

 

Важно је напоменути да нису ретке ситуације да се продукција ангажује директно од 

стране клијената у неким случајевима. То су нпр. случајеви када агенција није ангажована 

у изради креативног решења, или када не постоји потреба за супервизијом продукције за 

реализацију одређеног продукцијског задатка. На овај начин се често ствара добар и 

дуготрајан однос клијента са продукцијом. 
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4.2. Креирање рекламе и музичког спота Смартић сатић 

 

Уређај Смартић сатић  и Теленорова услуга намењена је постпејд корисницима у Србији. 

Сa новим сатом уведен је и нови наменски тарифни план са више садржаја: неограничене 

минуте на нету, минуте ван нета и више протока података. Планирано је да се изгради 

свест о побољшаној понуди и створи жеља за дечјим паметним сатом и за родитеље и за 

децу.  

 

Дечји паметни сат намењен је потреби родитеља да лоцирају и комуницирају са децом на 

лак и сигуран начин, а истовремено је направљен да буде занимљив деци.  

 

Да би се искористио пуни потенцијал на тржишту за дечји сат, испланирано је да се од 1. 

јула 2018. године крене са националном летњом кампањом. У овом периоду године људи 

из иностранства долазе у нашу земљу у посету или на одмор, с тим у вези је и направљен 

план да се овако користан производ представи и њима.  

 

Истовремено, циљ су и најмлађи, код којих је требало створити жељу за коришћењем 

забавног паметног сата.  

 

Са кампањом је настављено и након лета, уочи почетка нове школске године (средине 

августа - септембра) када је искоришћена највећа потражња за производе за децу. 

 

У понуду је уврштен дечји паметни сат у комбинацији са новим тарифним пакетом. 

Клијентима је понуђено да паметни сат могу да купе у пуној цени или на 12 и 24 рате. 

Нови тарифни пакет укључује неограничене минуте у оквиру Теленорове мреже, 50 

минута ка другим мрежама, 200 мб у домаћем саобраћају по цени од 449 динара.  

 

Паметни сат, Алкател модела, уређај је који је лак и сигуран за комуникацију, једноставан 

за коришћење, веома атрактивног дизајна и могућности да се контролише путем било које 

мобилне апликације паметног телефона. Куповина уређаја без уговорне обавезе могућа је 

само уколико се купује по пуној цени. 
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Посебна циљна група за овакав производ и услугу су родитељи који имају децу узраста од 

три до десет година, који желе сигурност чланова своје породице и да у сваком тренутку 

могу да буду у контакту са њима. Такође, потенцијални корисници су и сви они који 

очекују добар квалитет мреже, уређаја и услуге, а желе да користе напредне и у исто 

време једноставне нове технологије. Један од елемената важних за овакву врсту производа 

јесте и то да су будући корисници дигитално и технички оријентисани.  

 

Као циљна група одређена су и деца узраста од три до десет година, за које је још рано да 

имају своје паметне телефоне. То је узраст у ком деца лако „одлутају“ и у ком родитељи 

имају посебну потребу да знају у сваком тренутку где се налазе. Веома битан сегмент на 

који се обраћа пажња је и тај да уређај буде занимљив и да их лако заинтересује. 

Таргетирани су и већ постојећи Теленорови корисници, међу којима су и они који већ 

поседују паметни сат, али и они који би желели да га тек купе. 

 

Основна порука која се овом кампањом преноси је за родитеље  Уживајте у томе да сте 

увек ту за своју децу! и за децу Смартић сатић – најбољи сатић за децу!  

 

Идеја је била да се прати наш Смартић тим кроз њихов дан, док се креира посебан сет 

потеза - кореографије, која се може користити као креативни алат за ову кампању. Овај 

плес ће да се користи свуда: на ТВ-у као и на интернету, позивајући све да се придруже 

покрету, плешу и буду део ове нове кул ствари. Осим тога, можда ће се и мало римовати и 

креирати песму која описује понуду. 

 

4.2.1. Сценарио 

 

Упознајемо нашег хероја испред школе и видимо га са својим СМАРТИЋ сатом. Музика 

почиње, а сцена се изненада мења у мјузикл, док друга деца плешу око њега, сви раде исте 

или сличне покрете. 

СПИКЕР: Ја имам сатић, који звони, који прича, и кажем Халоооо,  

Хало, Хало, Хало!* 
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Они настављају са својим плесом, повремено позивајући још пријатеља да се придруже, 

користећи своје СМАРТИЋ сатове. 

 

СПИКЕР: Хало мама - Хало тата 

Чује се - из Смартић сата 

Где год да сам - шта год радим 

Вама увек – могу-да-се-јавим! 

На крају се крећемо и видимо збуњеног оца како седи близу деце која плешу. Гледамо 

његов телефон и видимо апликацију. 

СПИКЕР: Која си екипа 

Црвена ил плава? Црвена ил плава? 

Смартић је страваааа 

Штагод изабереш, кул си и стравааа! 

СПИКЕР (+”packshot” са информацијама за родитеље):      

  СМАРТИЋ сатић уз Теленор пакетић, за само 749 динара месечно! 

Теленор. Замисли све 

 

У току припрема, на предлог редитеља и са допуном композитора музичке нумере, текст 

песме је измењен: 

 

У глави сам смартић 

На руци ми сатић 

Нико нема фрку кад свратим у паркић 

 

У супермаркету 

Или на терену 

Испред зграде или у тржном центру 

Код ортака на игрицама 

Где сам види тата види мама 

 

Иди види где сам, иди види где сам 

Иди види где сам, иди види где сам 

Не мора више с прозора да се прати 

Хоће да знају где сам, виде колко има 

сати 

 

Заиграм се са екипом онда кући касним 

Забрине се тата па ме онда свуда тражи 

Немиран јесам тата не буди бесан 

Нисам блесан само види где сам 
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Са екипом вртим кругове на бајсу 

Звони сат, вичем ”Ћао” па на гајбу 

вичем ”Ћао”  јер ми сат лепо каже 

сат ми лепо каже да ме гајби траже 

 

Иди види где сам, иди види где сам 

Иди види где сам, иди види где сам 

Не мора више с прозора да се прати 

Хоће да знају где сам, виде колко има 

сати 

 

 

Види га како ми чучи, слушај га како 

звучи 

Стижу ми поруке траже ме морам да 

запалим кући 

 

Видећемо се сутра, сутра у исто време 

Знамо у колико сати, немамо те проблеме 

Иди види где сам, иди види где сам 

Иди види где сам, иди види где сам 

Не мора више с прозора да се прати 

Хоће да знају где сам, виде колко има 

сати

 

 

4.2.2. План израде рекламе 

 

У продукцији ТВ рекламе радило се према распореду активности: 

- пријем сториборда од стране агенције
15

 

- детаљна анализа сториборда унутар продукције 

- предлог ауторске екипе 

- по одобрењу ауторске екипе, анализа сториборда са екипом 

- писање редитељског третмана 

- одобрење редитељског третмана од стране клијента и агенције (са корекцијама) 

- анализа продукцијских потреба 

- формирање буџета 

- формирање временског плана потребног за продукцију у целости (тајмлајн) 

- презентација буџета и тајмлајна агенцији 

- по одобрењу буџета и тајмлајна, улазак у припреме снимања 

- компоновање музичке нумере 

                                                           
15

 Сториборд је сценарио ”описан” сликама. За израду истог се ангажују тзв. сториборд цртачи. Сториборд је 

мање детаљан од књиге снимања. 
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- одабир глумаца (актера) 

- одабир локација 

- одабир снимајуће технике у складу са предложеним буџетом 

- презентација одабраног агенцији и клијенту (енг: Pre-production meeting) 

- по одобрењу, снимање 

- постпродукција: офлајн монтажа, графика/анимација, музика и шумови, колор 

корекција, синхронизација. 

- прва презентација агенцији и клијенту 

- корекције 

- финална презентација и одобрење 

Све набројане ставке у себи садрже доста мањих послова које je требалo обавити у току 

саме продукције.  

 

4.2.3. Тајмлајн 

 

На графиконима, приложеним на следећим странама за јул и август, могу се видети 

активности презентоване у документу који називамо „тајмлајн“ (след догађаја), у коме је 

јасно представљен распоред активности комплетне продукције рекламе.  

”Тајмлајн” је, подједнако као и калкулација трошкова, веома битан сегмент у продукцији 

рекламе уопште.  

 

Јул 2018.         
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Август 2018. 

 

 

4.2.4. Калкулација 

 

Продукција телевизијске рекламе такође умногоме зависи и од буџетских могућности тј. 

од калкулације која је прихватљива клијенту у оквиру укупног планираног буџета за 

кампању. Уколико је буџет недовољан сходно очекивањима, што је најчешћи случај, онда 

се продукциони захтеви прилагођавају буџету. Није редак случај да се чак и сама идеја 

(сценарио, сториборд), мења у односу на буџет, јер уколико за неки захтев нема довољно 

новца у буџету, мора се мењати.  

У нашем случају, буџетски гледано, ситуација је била специфична у неколико сегмената. 

Неки од нестандардних задатака су били: 

 

- Велики број деце играча укључених у пројекат 

- Компоновање 2,5 минутне песме од које се правио дериват за саму ТВ рекламу 

- Компликована кореографија која се морала вежбати неколико дана 

- Низ микро локација на којима се реклама и спот снимао 

- Велики костимографски задатак обзиром на број актера 

 

Посебно је важно напоменути да је овако компликована продукција морала бити изведена 

у једнодневном снимању, што је представљало поесебан изазов, а било је условљено 

буџетом.  
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На графикону се може видети комплетиран и одобрен буџет за продукцију Смартић 

Сатић рекламе. 

 



 36

 

 

4.2.5. Постпродукција 

 

Постпродукција ове рекламе се може поделити у следећих неколико подактивности: 

- Монтажа 

- Обрада звука и примена већ компоноване музичке теме 

- Снимање спикера 

- Графика и анимација 
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- Колор корекција 

- Финална дорада 

 

У овом случају клијенту је реклама први пут приказана након прве четири ставке, дакле 

после урађене графике. Овакав вид презентовања се примењује како би се пре колор 

кореције урадиле све монтажерске корекције и како би се знало прецизно трајање сваког 

кадра као и финална монтажа. 

Такође се у овој фази кориговала обрада звука (eнг: sound design), као и примена музичке 

нумере. Музичка нумера је била компонована у најранијој фази припрема, како би се дечја 

кореографија могла вежбати са песмом која ће касније бити коришћена у споту. Музичку 

нумеру је компоновао наш познати хип-хоп и поп аутор и извођач Ђорђе Миљеновић ака 

Скај Виклах. 

Kрајња фаза је била колор корекција кадрова и дублова који су искоришћени у самој 

реклами. 

По финализованој реклами приступило се монтажи музичког спота који је, за разлику од 

рекламе која траје 35 секунди, у форми музичког спота и траје два минута и 22 секунде. 

Музички спот је највише коришћен на интернету. 

Сама песма је имала одличан одзив, посебно код деце. Учили су текст и кореографију 

током трајања кампање, што је имало утицаја на свест о постојању таквог производа код 

родитеља. 

 

4.3. Ефекат рекламе и музичког спота у оквиру маркетиншке 

капање на продају услуге и производа као и на имиџ Теленора 

 

Телевизијска реклама Смартић сатић је претежно емитована на дечијим каналима, али и 

на неким од канала са националном фреквенцијом, а музички спот искључиво на 

интернету.  

Из табеле 1 (Резултати Смартић сатић кампање) можемо видети какве је резултате 

постигао медија план
16

 примењен у овој кампањи. Обзиром да је спот прилагођен циљној 

                                                           
16

 Медија план подразумева планирање и избор канала комуникације за промоцију клијентовог производа 

или услуге. Задатак медија плана је постизање најбоље комбинације медија за постизање циља 
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групи као и то да је медија микс
17

 направљен сходно потребама, медија план је био више 

него ефикасан јер је 5 пута више рејтнига
18

 остварено на уској циљној групи (ред 1 у 

табели, деца од 4 до 10 година), него на осталим циљним групама (редови 2 до 6 у табели). 

То можемо видети у броју остварених ГРП-ова (Gross Rating Points)
19

  и 

ЕКВИВАЛЕНТНИХ ГРП -ова (Eq. Gross Rating Points)
 20

. Осим што је резултат и до 5 

пута већи код најуже циљне групе, јасно је да је оглашивач, у нашем случају Теленор, 3 

пута мање платио него што је добио. 

 

Осим наведених бројки, које представљају врло важне сегменте кампање јер показују 

однос уложеног и добијеног, Теленор се овом кампањом додатно позиционирао и као 

друштвено одговорна кампања, јер је помогла да свака породица у Србији може имати 

могућност праћења детета док је ван домашаја родитеља или стараоца. За разлику од 

других мобилних оператера (који такође имају сличне производе у понуди), Теленор је 

посветио посебну кампању истом, што довољно говори о томе колико је компанија 

спремна да се ”приближи” својој клијентели. Обзиром на огромно повећање продаје и 

реакцију како деце тако и родитеља и старатеља, јасно је да је кампања имала потпун 

ефекат и остварила је све своје циљеве.  

 

Табела 1: Резултати Смартић сатић кампање 

 

 

 

                                                           
17

 Медија микс је најбоља комбинација медија направљена у односу на производ или услугу и на циљну 

групу. 
18

 1 рејтинг је 1% циљне групе која је била изложена рекламној поруци. 
19

 ГРП (Gross Rating Points) је сума рејтинга. То је стандардно мерење утицаја кампање у адвертајзингу. 

Израчунава се као проценат досегнуте циљне групе помножен са фреквенцијом изложености.  
20

 ЕКВИВАЛЕНТНИ ГРП (Eq. Gross Rating Points ) је референтна вредност, јер се у медијима рачуна на 

основу претпоставке да спот траје 30 секунди. Показује колико је новца оглашивач уложио.  
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5. ЗАКЉУЧАК 

 

Модерни маркетинг захтева много више од стварања производа који задовољава потребе 

клијента, одређивање његове цене која би била доступна циљној групи. Компаније би 

требало да комуницирају са својим клијентима, обавесте их о својим производима и на 

основу тога повећају свој профит. Посебне карактеристике производа и услуга, њихове 

различитости, захтевају додатна знања о њиховом маркетингу и маркетинг 

комуникацијама.  

 

Осим већ традиционалних процеса - одређивање цене за производе и услуге, налажење 

канала продаје и информисања потошача о доступности производа и услуга на тржишту - 

развијен је процес мотивисања особља за квалитет производа и услуге, стварања околине 

у којој ће се реализовати процес пружања услуга... Када се израђује комуникацијска 

стратегија требало би да потрошач буде обавештен о томе како се производи и услуге 

компаније (процес услуге; ангажовано особље…) разликују од сличних производа 

конкурената. То је специфичност за развој комуникацијских стратегија и маркетинг 

услуга. 

 

Примјењујући елементе маркетиншке комуникације компанија управља сложеним 

системом маркетинг односа. Друштво комуницира с потрошачима, јавношћу и другима. 

Најефикаснији облик маркетиншке комуникације је догађај који формира јавно мњење. 

Понекад средства уложена у оглашавање се не оправдавају за разлику од, на пример, 

активности уложених за формирање јавног мњења које ће представити поуздану слику у 

очима потрошача, а што је још важније, на тржишту. Један од најбитнијих корака 

тржишног комуницирања је мерење ефеката маркетиншких активности на потрошаче, где 

се конкретно могу измерити резултати постигнути у току и након завршетка тих 

активности. 
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На примеру кампање Смартић сатић се очигледно види да је компанија која је 

примењивала све маркетиншке активности и алате који су препоручени за кампању таквог 

типа успела да доведе до жељене реакције у циљним групама, које су реаговале позитивно 

на њу, према подацима до којих се долази на основу истраживања. 

 

У квалитативном смислу, пројектом Смартић сатић учињен је значајан корак у 

промоцији имиџа компаније Теленор, кроз продукцију и презентацију видео материјала.  

 

Овим пројектом, компанија Теленор је уложила три пута мање новца у оглашавање, него 

што је зарадила, а према подацима компаније, продаја овог производа након кампање 

Смартић сатић повећана је за више од 20 пута. 
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