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DOGODKI V GOSPODARSTVU (29. GRAFIČNI BIENALE) 
 

1) DEFINICIJA DOGODKA V GOSPODARSTVU 

V širokem polju komunikacij, kjer podjetja in blagovne znamke za komunikacijo s svojimi 
potrošniki uporabljajo različna komunikacijska orodja, so dogodki le eno od teh.  Teorija jih 
umešča bodisi v segment »odnosov z javnostmi« bodisi v segment »aktivnosti pod črto« 
(bellow the line). 
Ne glede na to, kam dejansko sodijo v komunikacijskem spletu,  so dogodki lahko zelo 
učinkovito komunikacijsko orodje, ki nekemu podjetju, instituciji ali pa blagovni znamki 
omogočajo direktno komunikacijo z ožjo, skrbno izbrano ciljno publiko. 
Če bi jih lahko opredelili po tipu, bi jih sama razvrstila v tri kategorije. Kategorije so seveda 
opredeljene glede na ciljno publiko, ki so ji dogodki namenjeni: 
 

- Dogodki, namenjeni interni javnosti (zaposlenim podjetja, članom  neke institucije); 

- Dogodki, namenjeni eksterni javnosti (kupcem, poslovnim partnerjem, dobaviteljem, 

novinarjem, odločevalcem, mnenjskim voditeljem, skratka javnosti izven podjetja 

oziroma organizacije, institucije); 

- Kombinirani dogodki (kjer so na dogodek povabljeni različni tipi javnosti). 

Dogodki so orodje v segmentu komunikacij, ki jih podjetja umeščajo v svoje letne 
komunikacijske strategije na tistih mestih, kjer je takšen način komunikacije z javnostmi 
najbolj učinkovit. 
 

2) POMEN DOGODKOV V GOSPODARSTVU 

Zakaj se podjetja odločajo, da občasno priredijo dogodek? Razlogi so različni, priložnost pa 
odlična, saj dogodek omogoča, da ozko izbrano ciljno publiko nagovorimo z zelo natančno 
definiranim sporočilom: 
 

- Dogodki za interno publiko, ki so namenjeni izgrajevanju interne klime v podjetju, 

team building dogodki, povečevanju lojalnosti do podjetja oziroma blagovne znamke 

– izgradnji kulture podjetja, seznanjanje z večjimi spremembami v podjetju, 

korporaciji; 

- Dogodki za eksterno publiko: obeležja pomembnejših poslovnih odločitev, utrjevanje 

odnosov s ključnimi kupci, praznovanje obletnic obstoja, utrjevanje ugleda podjetja 

ipd.  

- Kombinirani dogodki: zaradi različnih omejitev ali pa takšne strategije kombinirajo 

različne tipe javnosti; 



 

 

 
 
 

3)  KAJ JE POTREBNO UPOŠTEVATI PRI SNOVANJU DOGODKOV V GOSPODARSTVU? 
 

- Identiteto podjetja, BZ, institucije; 

- Umeščenost dogodka v letno komunikacijsko strategijo podjetja; 

- Cilj, ki ga podjetje opredeli – kaj želi doseči z dogodkom?   

- Da je osnovno sporočilo jasno artikulirano in umeščeno v dogodek na direkten 

(nagovori, filmi, demonstracije ipd) in indirekten način (izbira lokacije, arhitektura 

ambienta, kulrno-umetniško-promocijski del); 

- Navade naše ciljne publike, torej tiste, ki ji je dogodek namenjen:   

V fazi snovanja dogodka je potrebno vedeti, kako pogosto se izbrana ciljna javnost 

ponavadi odzove na vabila, kakšni so njihovi urniki, kako razpolagajo s svojim prostim 

časom, kakšne so njivove navade in odnos do različnih kulturnih prireditev, zabave 

ipd. 

Izkušnje, raziskave in trendi so pokazali, da smo ljudje v marsičem spremenili odnos 

do časa, ki je postal valuta našega življenja. Zaradi čedalje hitrejšega življenskega 

tempa, podrvrženosti ogromno informacijam in nenazadnje veliki ponudbi dogodkov, 

smo postali bolj racionalni, v zadnjem času se kaže, da je pri določenem segmentu 

ciljne publike prosti čas izjemno pomemben in ga ljudje neradi »žrtvujejo« zaradi 

udeležbe na poslovnih dogodkih. Za načrtovalce dogodkov so to pomembne 

informacije, če želimo, da bo naš dogodek dobro obiskan in da bo naša publika 

zadovoljna. Smiselno je tudi,  da dogodki niso predolgi in da so časovno pravilno 

umeščeni. 

 

4) OSNOVNA PRAVILA PRI SNOVANJU DOGODKOV 
 

-  za uspešno izveden dogodek je potrebna odlična priprava in načrtovanje; 
-  dogodka, za razliko od drugih komunikacijskih orodij, ni mogoče ponavljati; 
-  uspeh dogodka, za razliko od drugih komunikacijskih orodij, lahko takoj ovrednotimo:  

najbolj relevanten kriterij je reakcija publike, neposredno po dogodku. Včasih jih 
vrednotimo tudi po medijskem odzivu, v primeru seveda, če so mediji del ciljne 
publike, ki se je dogodka udeležila. 

 
-  dobra priprava pomeni tudi anticipacijo morebitnih težav pri sami izvedbi dogodka: 

tukaj mislim na okoliščine, ki jih v naprej teže napovemo, pri snovanju dogodkov 
temu rečemo »check lista problemov«, za katere imamo ponavadi v naprej 
pripravljene rešitve, scenarije, ki jih aktiviramo, če se nam takšen problem zgodi. 



 

 

(prostor dogodka je prevelik, premajhen, imamo premalo hrane, pijače, vremenske 
motnje – pri dogodkih, ki jih organiziramo zunaj); 
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