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Одговорност која лежи на појединцима, било да долазе из
јавног или пословног миљеа, за јавно изговорену реч нарочито када су присутни медији, је огромна. Kључна реч у сфери
јавног живота треба и мора, ако већ није, да постане реч
одговорност.

Предговор

Одговорност оних који пишу законе и учествују у припремном процесу – владиног и невладиног сектора, медија,
тхинк-танкова, академије и друштва као таквог и на крају
државе. Државе која ће те законе усвојити, али много важније, и доследно примењивати. Одговорност медија заветованих на кодекс новинарства, а који су неретко, услед потешкоћа при финансирању, у служби свакога ко даје новац и који
може да покрије део трошкова. Одговорност компанија које,
зарад испуњења маркетиншких и продајних циљева, финансирају и те медије, неселективно дајући подршку таквом
устројеном систему. На концу – највећу штету од овако установљеног система имају корисници тих услуга – грађани ове
земље који, годинама унатраг затрпани и засути бомбастичним насловима нису у стању да одгонетну шта је права вест,
шта је лаж, а шта истина.
Појава друштвених мрежа, стечена популарност уз
огромне своте новца које приходују, довеле су до тога да
је свако од нас постао медиј. Медиј коме се верује или не
верује, али свакако један извор за информације од значаја
за одређену циљну групу. Тако су и сви запослени у компанијама постали носиоци и преносиоци вредности, визије и
мисије за коју се компанија залаже, те су и одговорности за

понашање и говор на друштвеним мрежама постале многоструко веће. Озбиљне компаније са својим запосленима
озбиљно И сарађују на овом пољу И то је пут који ће недвосмислено бити И остати будућност, јер предоминантан
извор валидних информација о гардероби, чипсу, новом
бренду ракије, или хотелу у коме ћу преноћити долази из
“wорд оф моутх” извора И то су извори којима се заиста
верује. Ово доводи и до упитаности постојања И сврсисходности класичних медија. У прилог тези иду и примери из
САД-а и делова Европе где класични медији потпуно гасе
своја штампана издања услед неисплативости, а прелазе
на електронске моделе пословања. Kако овакви трендови
стижу у Србију, увек са закашњењем, не треба овакав сценарио дочекати неспреман.
Одговорност лежи код свих актера на тржишту и од критичне је важности да се направи широки консензус свих заинтересованих страна које ће отворено разговарати о свим
изазовима, али И свим проблемима које овај, непобитно
значајан сегмент друштва мора да започне. Дијалог о томе
да је потребна коренита измена начина сарадње медија И
бизниса зарад бољег међусобног разумевања. Није све маркетинг са једне стране. Са друге стране није све ни вредно
корпоративног саопштења за медије. На крају, није ни свака
ЦСР акција права ЦСР акција, а многе веома добре не стигну
до медија, па ни до грађана услед “поплаве” ЦСР акција за
коју свако мисли да треба и мора да се нађе у медијима. По
цену да за своју друштвено одговорну компанијску акцију
неретко буде приморан да плати, иако је вест од значаја за
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ширу и ужу циљну јавност. Неразумевање, дакле, постоји и
на страни медија, али и на страни бизниса.
Овај приручник за бизнисе може да послужи као здрава
основа да се ове разлике превазиђу, јер намера аутора управо
лежи у дубоком разумевању медијске сцене и изазова са којима се суочавају и медији и компаније. На странама које следе
имаћемо прилику да се заједнички вратимо на “АБЦ” једне
и друге стране; да се вратимо основама којима је неопходно
да се руководимо у времену испред нас. Приручник ће нас
упутити у добре праксе ове сарадње и дати нам основу која
ће нас водити путем ка темељној сарадњи и разумевању, а
помоћи ће нам да сви заједно схватимо да је другачији начин
сарадње на задовољство свих заинтересованих страна ипак,
и упркос свему, итекако могућ.
—Страхиња Митровски
Head of Communications and Events Management, American
Chamber of Commerce in Serbia

3

Једном је власник једне велике корпорације одлучио да не одговори на питање кредибилног медија о пословној трансакцији која би могла бити незаконита. Уз то је забранио маркетиншкој агенцији да овај медиј планира за оглашавање. То је
нанело велику финансијску штету медију, али није зауставило причу. А прича није била драматична. Сâм одговор би био
кориснији и за компанију, а имали бисмо медијски садржај
који разјашњава ситуацију.

Медијска
писменост
компанија

Власник друге компаније, хемијске индустрије, суочавао се
са писањем једног медија о штети коју фабрика производи за
околно становништво. Подаци које су износили су били засновани на стереотипима, а мање на конкретним подацима. Власник – менаџер им је понудио директан увид у рад производних
погона и технологију… Потом је позвао еколошке организације
и представнике локалне самоуправе да детаљно провере сваки
аспект производње. Временом је то постала уобичајена пракса ове компаније. Kада је планирана нова инвестиција, сви
заинтересовани - од новинара, локалних становника, еколога,
до локалних власти, добили су прилику да посете идентичне
објекте у Бечу, Берну и Минхену, и да се на лицу места непосредно увере о поузданости технологије која ће се користити
тамо где они живе и раде. Kад год би се појавила потенцијална
сумња, дилема или било какво питање, на располагању је била
особа која је, у име компаније, детаљно, стрпљиво и аргуменовано, одговарала и представљала чињенице.
Велика корпорација је бацила око на ресурсе који су глобално
врло примамљиви за нове технологије. Самозаљубљени, са

израженом похлепом за огромним маргинама профитабилности, глобално препознати, доказано, као безобзирни према
природним и културним богатствима, креће у финализацију
планова за инвестирање, не водећи рачуна о комуникацији:
прво, према локалном становништву, потом према региону,
на крају, према држави. Ослањајући се само на економску
моћ која представља паралелно и политичку моћ, кршећи
сва елементарна правила везана за фер бизнис, друштвено
одговорно пословање, локално и глобално, резултирали су
еколошком побуном, која је угрозила реализацију планова,
што је довело у драматични положај локалну и националну власт. А могло је и другачије: планирање уз уважавање
интереса свих актера и, на првом месту - природе, уважавања
циркуларне економије, одрживе маргине профитабилности,
дакле, поштеног приступа у старту, па потом, бесконачне
комуникације и подастирања аргумената и гаранција.

Највећи број медија не поштује сопствени Етички кодекс.
Новинарство више није цењена професија као некада. Све
више новинара и уредника одлази у ПР и маркетиншке агенције, или у тимове за комуникацију институција власти,
локалних самоуправа и корпорација. Пословни модели су
у појединим таблоидним медијима засновани на трговини и уценама. Власници и менаџери веома често, уместо
транспарентности, прибегавају таквим правилима игре и
наметнутим пословним моделима. Ова спирала иде и даље,
тако да власници из неке друге гране бизниса настоје да и
сами купе медиј или на други начин њиме управљају. У таквим настојањима, по правилу се руководе моделом могуће
злоупотребе у сопствене промотивне сврхе, нападима на
конкуренцију, одбраном или креирањем додатне моћи на
начин који урушава смисао и сврху професионалног новинарства.

Често се налазим између менаџера, власника компанија и
медија, новинара, уредника и политичара. Тектонски поремећаји које је изазвао интернет, а који се тиче свих облика
комуникација, искомпликовали су ионако сложене релације
између поменутих актера.

Друштвене мреже, као нови медији и медијске платформе
стварају додатне главобоље и проблеме услед неслућене брзине и обима ширења дезинформација. Са друге стране, оне
пружају невероватне могућности, а додатну успешну комуникацију, под условом да је то део праксе самих компанија.

У нашој земљи имамо све мање специјализованих новинара,
нарочито оних који познају економију, бизнис сцену, који
баратају провереним подацима. Са друге стране, велики број
менаџера не разуме улогу и природу медија, нити познаје
новинарство.

Kада уђете у погрешан воз, све станице су погрешне. У овом
случају, изопачена пракса у новинарству додатно се подстиче пристанком других грана бизниса на нову улогу медија,
којом се подрива основни смисао новинарства – објективно
информисање.
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Свесне својих слабости, компаније често радије прихватају
ову игру неетичних медија и плаћају огласни, ПР простор
или другу цену за негативну кампању, уместо да транспарентношћу и етичношћу сопственог бављења бизнисом,
одбаце било какву претњу и уцену.
Многе компаније се хвале активностима који се дефинишу као друштвено одговорно пословање, а које се често
реализује тако што се одвоје средства за помагање хуманитарних, социјалних, образовних и културних активности.
Та врста ангажмана се најчешће пласира у јавност путем
закупа простора у медијима. Често се догађа да се иста компанија у другим сегментима свог пословања не понаша као
друштвено одговорна због пропуста у заштити човекове околине, ниских плата, или присиле запослених на начин рада
којим се укидају њихова права, укључујући и синдикална…

Етичност и одговорност је неопходна у сваком сегменту живота, а медији и компаније би требало да буду у првим редовима овог процеса.
Због тога је толико важан сваки едукативни процес и сваки
ниво знања у оквирима наших професија и бизниса. Важно је
придржавати се елементарних принципа, кодекса и Универзалне декларације Уједињених нација о људским правима.
Едукација менаџера и власника компанија на тему медијске
писмености, темељ је за будућу успешну комуникацију.
Истовремено, битна је етичност у пословању на сваком
нивоу, одговорност према запосленима, локалној средини,
држави, једном речју – човечанству.

Другим речима, неупоредиво лакше се успостављају савези на неетичној равни - лакша је комуникација у којој се
ускраћују важне информације јавности, или се производе
дезинформације како би се остварио финансијски интерес.

Задатак свих који имају моћ јесте да поведу озбиљну причу
о новом друштвеном глобалном договору. Последњи је час
да та одговорност постане својеврсни стандард. На међународном нивоу, они се динамично мењају, а наше компаније
често каскају за освајањем досегнутих стандарда.

Друштвени односи, корпоративни развој, понашање најмоћних сила на планети, својом неодговорношћу воде човечанство у катаклизму. Kлиматске промене, еколошка загађења,
сече шума и поједине индустрије, наносе несагледиву штету
природи и представљају спиралу која доводи у питање
начин опстанка будућих генерација.

Власници и менаџмент једне велике домаће компаније
донели су стратешку одлуку да у наредне три године неколико својих фабрика у потпуности подведу под стандарде
циркуларне економије. То значи да процес производње
треба да буде заснован на обновљивој енергији, елиминацији
производње угљен диоксида, да производи и амбалажа буду
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саморазградиви, да се у потпуности елиминише било какво
загађење, да се комунални отпад у региону у којем раде фабрике у потпуности искористи за енергију или рециклажу,
да се одаберу добављачи који су, такође, у потпуности увели
принципе циркуларне економије.
И у овом процесу, биће изузетно важно транспарентно и стрпљиво комуницирати са медијима, са локалном и глобалном
јавношћу путем медија, друштвених мрежа, преко запослених, стручњака за стандарде, кроз сталне ревизије, контроле,
истраживања, кроз транспарентне планове развоја, и концентрисање на визије које имају циљеве – који у потпуности
штите све актере – и дају конкретан допринос заустављању
бескурпулозне јурњаве за профитима по сваку цену, не водећи рачуна о природним ресурсима и загађивању.
Поштено, одговорно пословање, предуслов је за успешну
комуникацију са медијима и медијским конзументима.
Они медији који етично раде свој посао, поздравиће овакво
понашање власника и менаџера. Оним медијима који користе неетичне методе, шире дезинформације како би произвеле нечасне ефекте, биће смањен маневарски простор, и то
би могао бити и увод у јачање свих оних који доследно поштују Етички кодекс професионалног новинарства.
Саморегулација, где год је то могуће, може да пружи највећи
допринос. Наравно, то је лакше рећи него направити. Говорећи о кодексу у оглашавању, један креативни директор
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коментарише: „Мени је врло чудна, рецимо, прва реченица
у Kодексу, у предговору, која наводи да оглашавање треба да
буде законито, истинито, часно и пристојно. Од све те четири
ствари које се односе на оглашавање, не можете ниједну да
примените на свет око себе. Све што се дешава код нас нити
је пристојно, нити је часно, нити је у складу са законом, а ми
очекујемо од нас самих да будемо нешто што цео свет није…“
Ипак, да бисмо и ми и будуће генерације опстали, морамо
пронаћи начин који ће нас чинити много бољим и одговорнијим и у бизнису, и у медијма, и у свим сферама деловања.
Спрега етичности помаже свим актерима и човечанству.
Медијско описмењавање је важно на свим нивоима, од
обданишта, преко основних, средњих школа, факултета, и у
неком облику, морало би постати „обавезни предмет“. Учење
о медијској писмености, такође, мора постати константа у
раду сваког ко се бави било којим обликом пословања. Због
тога је и овај Приручник, као и други који су направљени
или планирани у пројекту који реализује Пропулсион са Министарством културе и информисања, уз подршку УСАИД,
представља темељ који даје основне правце којима треба
развијати способности за добро и одговорно управљање.
Веран Матић
Председник Савета за друштвено одговорно пословање
Привредне коморе Србије
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Увод у медијску писменост

Медији какве смо познавали у 20. веку одавно више не постоје. Под утицајем дигиталних технологија, техничко-технолошког развоја, мењале су се њихове могућности у вези са
производњом и дистрибуцијом садржаја, а промене медија
пратиле су промене публике, њених очекивања, навика и потреба. Штампа, радио и телевизија укрстили су се са новим
технологијама, постали су доступни на различитим екранима и сервисима, од наших рачунара и таблета до мобилних
телефона, па тако данас говоримо о мултимедијалном и
мултиплатформском окружењу. Сваки тренутак наших живота премрежен је сигналом који до нас доводи информације
и најновије вести, али и садржаје чији је циљ да нас забаве,
разоноде, образују, мобилишу или нас убеде у нешто. Зато је
медијска комуникација данас много изазовнија него што је
била у аналогној ери. Док су нам, с једне стране, доступнији
различити, отворени канали којима можемо да се обратимо
непрегледној публици широм планете, истовремено је комуникација много тежа за контролу, подложнија негативним
феноменима, попут говора мржње и дезинформисања, што
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оставља последице на квалитет информисаности грађана,
па самим тим и на различите друштвено-политичке процесе
у заједницама широм света.
Данашње медијско окружење, поред никад већег броја канала, сервиса и садржаја који су нам на располагању, карактеришу и нови трендови у вези са понашањем и односом
публике према медијским садржајима. Све чешће се говори о
информационој кризи, изазваној опадањем поверења у садржаје који до нас долазе. Тако савремену публику и медијско
тржиште, према истраживањима, карактеришу и:
Q осећање конфузије, несигурност и немогућност распознавања коме се може веровати и који садржај је истинит;
Q цинизам, потпуни губитак поверења, чак и у кредибилне и проверене изворе;
Q фрагментација – изазвана, пре свега, могућношћу да
приступимо огромном броју садржаја и информација;
ипак, са непрегледним бројем извора информација

9

расте и број „истина” око којих се окупљају различити
сегменти публике, што резултира креирањем паралелних стварности и слабљењем самих основа друштва;
Q неодговорност, изостанак поштовања етичких кодекса,
недостатак транспарентности у раду медија;
Q апатија, као последица слабљења поверења у институције друштва, међу којима су и медији, и последично –
губитак поверења у демократске основе друштва.1

У таквом медијском окружењу, где је борба за пажњу публике
постала комплекснија него икада, улога друштвених мрежа,
дигиталних апликација и канала у промоцији и привлачењу
нових корисника, потрошача, нових пари ушију и очију –
може бити кључна.

У савременом медијском окружењу изазови су једнако велики и за произвођаче и за потрошаче медијских садржаја, али
се граница између ове две категорије увелико губи. Публика
данас одлуке доноси крећући се у категоријама апликација,
сервиса, екрана, уређаја путем којих су различити аудио‐визуелни садржаји доступни. Однос између медија и публике
више није однос једносмерног емитовања садржаја, већ
двосмерне комуникације, у коме медиј више не обезбеђује
само садржај, већ искуство, доживљај који се за публику
одвија и ван оквира појединачног садржаја из ког произилази. Публика је заинтересована за дигитализацију као процес који доводи до нових могућности и капацитета који ће
побољшати квалитет услуге, производа или сервиса које добијају од медија, заинтересована је за повећање флексибилности и могућности располагања медијским садржајима.

1

На основу извештаја Tackling the Information Crisis – The report of
the LSE Commission on truth and technology, LSE, доступно на
https://www.lse.ac.uk/law/news/2018/truth-trust-technology.
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Правни и економски оквир
за пословање медија

„
Слободна размена мисли и мишљења је једно од најдрагоценијих права човека; сваки грађанин може, дакле,
слободно говорити, писати, штампати, с тим што одговара за злоупотребе ове слободе у случајевима одређеним
законом.”
Члан 11 Декларације о правима човека и грађанина

Поштовање и унапређење правног и економског оквира и
свакодневне праксе подразумева у себи њихово усаглашавање са међународним и европским регулаторним оквиром
и искуством, што укључује и обавезу државе да их поштује и
примењује. Оснаживање капацитета свих учесника унутар
правног и економског оквира у којем медији послују ствара
кључне предуслове за активности у јавном интересу, за добробит грађана и свих друштвених група, не угрожавајући
притом економске интересе привредних субјеката и њихових власника.
Домаће медијско законодавство базира се на кључним вредносним опредељењима садржаним у документима Уједињених нација, Савета Европе и Европске уније. Међународни
правни оквир дефинишу начела која право на слободу
изражавања, слободан проток и приступ информацијама
и њихову размену утемељују као једно од основних људских права. Универзална декларација о људским правима
Уједињених нација, Конвенција за заштиту људских права
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и основних слобода Савета Европе, као и Повеља Европске
уније, детаљно дефинишу право на слободу изражавања и
информисања.
Европски регион одликује обиље докумената који садрже
заједничка правила, стандарде и ставове који су усвојени од
стране Европске уније и Организације за европску безбедност и сарадњу. Бројне конвенције, декларације, директиве
и препоруке потичу из Савета Европе и обавезују Србију, која
је поменуте документе ратификовала. У процесу приступања Европској унији домаће законодавство се прилагођава
правним тековинама ове организације. Кључна преговарачка поглавља за правни оквир у којем медији послују јесу двадесет треће (Правосуђе и основна права) и десето (Медији и
информационо друштво), али не треба занемарити ни друге
кластере, тј. друга поглавља која утичу на економски оквир
за пословање медија.
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Фотографија: Pexels.com
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Препоруке Савета Европе о медијском плурализму и разноликости медијског садржаја, праву на одговор у новом
медијском окружењу, говору мржње и заштити малолетника, уз Директиву Европске уније о аудио-визуелним медијским услугама – неки су од кључних докумената којима
се на међународном нивоу стварају неопходни предуслови
за испуњење цивилизацијских достигнућа у домену јавне
комуникације. Они се односе како на активност медија тако
и на плурализам њиховог садржаја, задовољење законом
дефинисаног јавног интереса, увећање новинарског професионализма и слободе изражавања.
Три члана Устава Републике Србије односе се на слободу
мишљења и изражавања, право на обавештеност и слободу
медија. Највиши правни акт доприноси неспутаном протоку информација, које се у демократски конституисаним
друштвеним системима сматрају неспорним људским правом. Кључни медијски закони су Закон о јавном информисању и медијима, Закон о електронским медијима и Закон о
јавним медијским сервисима, за чије спровођење је задужено
Министарство културе и информисања, које надзире и примену Медијске стратегије. Поред поменутих правних аката,
за функционисање медија посебан значај имају закони који
регулишу оглашавање, наплату РТВ таксе, слободан приступ информацијама од јавног значаја, ауторска и сродна
права, контролу државне помоћи, заштиту конкуренције,
електронске комуникације и финансирање медија чији су
оснивачи национални савети националних мањина.
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Новинарска удружења и медијске асоцијације заједно са
Саветом за штампу и Регулаторним телом за електронске
медије имају битну улогу у креирању медијског окружења у
нашој земљи. У сфери саморегулације помажу им професионални и етички кодекси, који су базирани на принципу добровољности и моралних санкција. У домену електронских
медија РЕМ се базира на законским и подзаконским актима,
чије непоштовање подразумева санкције. Професионални
кодекси представљају скуп професионалних и етичких правила, попут Кодекса новинара Србије и Кодекса онлајн медија, који су усвојени од стране новинарских удружења и медијских асоцијација. Саморегулација је присутна и у домену
маркетиншке индустрије, у којој се оглашивачи, агенције и
медији усаглашавају у вези са стандардима праксе, на које се
добровољно обавезују. Четири основна принципа на којима
се заснива ова врста саморегулација – да оглашавање треба
да буде законито, истинито, пристојно и часно – декларативно се могу применити и на друге области које чине правни и
економски оквир у којем послују овдашњи медији.
Либерални приступ овој тематици искључује произвољна
тумачења прецизних правила за регулацију јавних комуникација и информисања. Поштовање вредности модерних
демократских друштава очитава се и у постојању бројних
људских потреба и права чије (не)поштовање може да мобилише ширу јавност путем бројних комуникационих канала.
Улога јавне власти у овој области јесте да ствара окружење
у којем се право на изражавања и информисања остварује,
брани и подржава без мешања државе у уређивачки концепт
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и садржај медија, уз слободан приступ свим расположивим
каналима комуникације.

Квантитативан пресек медијске сцене и
тржишта оглашавања
Доминантан медиј у нашој земљи јесте телевизија, коју свакодневно гледа чак 85% популације. Радио слуша 37% људи
у Србији, а дневне новине чита 57% популације. Чак 40% становништва свакодневно конзумира портале, а 30% разноврсне апликације. Подкасте и садржаје на Јутјубу сваког дана
слуша и гледа 27% популације.1

Приметан је значајан раст дигиталног оглашавања у Србији.
Помак у овој области на друштвеним мрежама видљив је на
Фејсбуку и Инстаграму, на којима је потрошено 14 милиона
евра. Учешће осталих друштвених мрежа је приметно мање,
попут Линкедина – 780.000 евра, Твитера – 454.000, Вибера –
402.000 и Снапчета - 78.000 евра.4
За даље читање:
https://www.danas.rs/wp-content/uploads/2021/04/Danas_dodatak_
Mali_bukvar_medijske_demokratije.pdf?x55713

Овдашње медијско тржиште је изразито компетитивно.
Крајем 2020. године у Србији је било регистровано чак 2508
медија. Постоји 937 штампаних медија, 751 интернет портал,
333 регистроване радио-станице и 244 телевизијске станице.2
Приходи медија од маркетинга у Србији током 2020. године
износили су 198 милиона евра. Далеко највише приходују
телевизије (103 милиона евра), затим интернет портали (45),
штампани медији (20) и радио-станице (9,2 милиона евра).
Преостали износ, 20,5 милиона евра, користи се за остале
облике маркетинга (огласни билборди, леци и сл.).3
1

https://kliping.rs/izazov-merenja-konzumiranja-medija/

2

https://www.uns.org.rs/sr/desk/UNS-news/107199/u-srbijiregistrovano-2508-medija.html

3

http://asmedi.org/2020-godina-koju-je-skoro-pojeo-covid/
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4

https://www.b92.net/biz/vesti/srbija.
php?yyyy=2021&mm=06&dd=04&nav_id=1869276
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Конструкција и
деконструкција медијске
поруке

„
Основни алат за манипулисање реалношћу је манипулација речима. Ако можете да контролишете значење речи,
онда можете да контролишете и људе који морају да употребљавају те речи.
Филип К. Дик

Комуницирање је процес који се данас одвија непрестано,
симултано на више канала и пресудно обликује ставове,
перцепцију публике, па самим тим и њено понашање. Процес конструкције поруке је у дигиталном окружењу постао
изазовнији, с обзиром на обиље канала и изражајних средстава који су на располагању. Истовремено, начин на који ће
публика или корисници разумети поруку комплекснији је,
јер су данас могуће интервенције, коментари и даља дељења
поруке, који јој мењају намеравано и оригинално значење.
Коначно, сама медијска порука у себи може садржати више
различитих циљева, од комерцијалних до друштвено ангажованих – важно је проценити када, коме и којим каналима
какву поруку послати да би она била ефикасна и остварила
жељену намеру.
У савременом пословном окружењу начин, стил и квалитет
комуникације, интерне и екстерне, у значајној мери доприносе не само успеху пословања већ и угледу и перцепцији
бренда, пројекта, организације или иницијативе. У процесу
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комуницирања креирају се различити медијски садржаји –
текстуални, видео или аудио – који у себи садрже одређену
поруку. Медијске поруке су засноване на вредностима које
аутори поруке желе да пренесу публици; та публика могу
бити сарадници, колеге, клијенти, потрошачи, али и јавности које су важни савезници и партнери у пословима које
компанија, организација или институција обавља.
За сваку од тих публика потребно је креирати посебну медијску поруку, односно медијски садржај који ће жељену поруку
успешно и ефикасно пренети. Да би медијска порука била
ефикасна и успешна, публика мора да је разуме, односно „декодира” и деконструише у складу са намерама и циљевима
аутора поруке. Када публика у медијском садржају препозна
управо ону поруку која јој је упућена, тада се може рећи да је
та порука била ефикасна и да је циљ остварен. Зато је важно
истражити, проучити и разумети циљну публику ‒ потребно је разумети вредности у које верује, њене ставове и размишљања, стил живота, начин комуникације.
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У процесу конструкције медијске поруке важно је дефинисати:
Q коме се обраћа;
Q које елементе ће користити;
Q какав ефекат се жели постићи, односно какав циљ
остварити.
Медијске поруке којима се комуницира данас могу бити
богатије и садржајније него икада пре, захваљујући новим
алатима и дигиталним сервисима који стоје на располагању.
Истовремено, свака медијска порука је аутономна, мала,
заокружена креативна целина, у којој сваки елемент носи
одређено значење и доприноси њеној ефикасности. Избор
речи, звучних ефеката, визуелних елемената, као и особе
која ће поруку пренети – све доприноси, више или мање,
успешно оствареном циљу. Зато је при конструисању медијске поруке важно да се сваком појединачном елементу
посвети посебна пажња.
Само нека од питања на која је важно имати прецизан одговор јесу:
Q да ли ће тон обраћања бити званичан, формалан или
опуштенији, колоквијалан, можда и са елементима
жаргона;
Q да ли се поруком код публике жели постићи стварање и
усвајање нових информација или новог знања, промене
ставова, промене веровања;
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Q да ли је циљ публику подстаћи на неку активност или
други облик понашања;
Q да ли ће порука бити ефикаснија ако њена атмосфера
буде ведра, позитивна, охрабрујућа, подстицајна или
озбиљна, мобилизаторска и драматична;
Q да ли ће порука бити убедљивија ако се ослања на чињенице и комуницира на рационалном нивоу, или ће
успешније остварити циљ уколико се публици обраћа
на емоционалном нивоу;
Q да ли ће публика боље разумети поруку уколико је преноси позната, јавна личност или ће имати више поверења у „обичну” особу која шаље поруку.
Када је порука конструисана, важно је разумети да један исти
садржај, исти склоп речи, слика и звукова различите публике разумеју и тумаче, деконструишу на различите начине.
Начин на који ће публика интерпретирати и разумети поруку зависи од њеног животног искуства и окружења, година
старости, степена образовања, висине прихода, културних и
других навика и потреба, али и бројних других фактора.
Деконструисање поруке открива ко је поруку креирао и послао, са каквим циљем и са којом намером. У процесу деконструкције поруке преносе се и ставови пошиљаоца, вредности које заступа, али и предрасуде које су уграђене у његову
позицију. Зато је приликом конструкције поруке важно
имати у виду и контекст и позицију прималаца који ће тај
садржај деконструисати – врло често се у оквиру поруке могу
послати различита значења, намерно или ненамерно.
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Порука ће бити деконструисана и протумачена у склопу
укупне перцепције активности, вредности, претходних садржаја по којима је публика компанију, бренд, пројекат или
иницијативу већ упознала. Зато је важно да се порука обликује и у складу са раније представљеним садржајима, тако
да буде конзистентна са постојећим ставом о претходним
активностима.
У процесу деконструкције поруке кључни фактори су све
оно што утиче на ставове примаоца – претходно знање о
теми, искуства, убеђења и ставови, вредности у које верује,
скуп предрасуда и стереотипа које већ има. Зато исту поруку
различите групе публике неће доживети на исти начин, она
чак може имати и потпуно другачије значење у различитим
групама корисника, потрошача.
Поруке и садржај данас креирају сви – то могу бити појединци, као и компаније, институције, пројекти. Њихове поруке
намењене су унапред дефинисаној циљној групи, која се
може одредити кроз своје психолошке, социолошке, демографске вредности, као и кроз своје навике, интересовања,
склоности, облике понашања.
Осим самог текста поруке, који може бити мултимедијалан,
свака порука има и подтекст – начин интерпретације садржаја поруке који није увек намеран, не мора бити очигледан
и исказан.

Када је реч о конструисању медијских порука у дигиталном
окружењу, важно је препознати и активну улогу публике,
која данас има приступ бесплатним, мултифункционалним
уређајима и алатима, који јој омогућавају да и сама постане
произвођач, медијски продуцент који ће моћи да, са већом
или мањом публиком својих онлајн пријатеља и следбеника, подели своју слику стварности, односно своју медијску
поруку.
Како показује истраживање јавног мњења „Пројекат за подршку медијским иницијативама и партнерствима” (Цесид
2020), заинтересованост публике у Србији да буде активна
у производњи садржаја опада, али је ниво знања и вештина
које поседује на нивоу који омогућава ангажман. Истраживање наводи да постоји осетан пад у односу на 2019. годину
у области креирања и продукције нових садржаја на интернету: „Укупно 27% грађана зна да направи блог (користећи
WordPress или Wеebly), 43% зна да направи презентацију у
Power Pointu (умањење од 13 процентних поена у односу на
2019. годину), а 55% зна да направи табелу или базу података
(63% ‒ 2019. године).”

Практична вежба
Анализирајте канале комуникације које користите у интерном или екстерном окружењу. Које канале сте одабрали и
зашто баш њих?
Сврстајте идентификоване канале у групе:
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Q формални
Q неформални
Q незванични.
Да ли је за сваки одабрани канал дефинисан јасан циљ комуникације – шта се коришћењем тог канала жели постићи?
Идентификујте поруке које сте послали у протеклих месец
дана и покушајте да их анализирате у односу на циљеве:
Q информисања интерне или екстерне јавности;
Q одговарање на питања или реаговање на одређени
догађај који утиче на компанију, пројекат или институцију;
Q подстицање дискусије и успостављање духа заједништва унутар одређене групе јавности.
Колико су поруке биле доследне и усклађене са вредностима
бренда, пројекта, компаније или институције?
Да ли су биле оригиналне, препознатљиве? По којим елементима верујете да ће бити упамћене?
Оформите тим запослених и проследите им примере порука
које су компанија, пројекат или институција конструисали и послали у одређеном периоду. Задатак је да покушају
да идентификују видљива и невидљива значења у поруци,
намеру и циљ поруке, подтекст. Да ли у порукама препознају
простор за нежељени подтекст?
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Примери добре праксе – „Проктер и Гамбл”,
„Старбакс”
Добро конструисана порука бренда, компаније, пројекта или
институције у себи може носити обећање које ће публику,
потрошаче и кориснике подстаћи не само на куповину већ
и, много важније, на усвајање позитивних ставова и прогресивних вредности, афирмисаће друштвено пожељан облик
понашања или скренути пажњу на друштвену појаву. Ове
поруке до прималаца могу стизати путем традиционалних
или друштвених медија, а даље се ширити не само формалним већ и неформалним каналима.
Један од глобално најчувенијих ланаца за продају кафе –
„Старбакс”, својом кампањом #WhatsYourName, послао је
поруку подршке трансродним особама и свим сексуалним и
родним идентитетима са којима се његови корисници идентификују. Поруке кампање пласиране су путем Твитера,
Инстаграма, Фејсбука, Јутјуба, али и путем традиционалног
оглашавања.
„Старбакс” је садржајима ТВ реклама и објава на друштвеним мрежама желео да промовише инклузивност и право
на различитост у друштву тако што ће свакоме дати право
да га означава име које сâм изабере. Тако је у кампању интегрисано и једно од најпрепознатљивијих искустава у „Старбаксу” – име исписано фломастером на картонским чашама
са кафом. Корисници су позвани да објављују своје садржаје
подршке са хаштагом кампање, чиме је компанија активно
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укључила публику у своје активности.
Ова кампања је била вишеструко награђена, а из позиције
оних чија су права била заговарана – била је више него
успешна, јер је створила атмосферу стварног, емоционалног,
блиског односа разумевања и прихватања. Посебна вредност
кампање је што се определила за конструисање порука које
су усмерене ка деликатним, суштински политичким питањима која у савременим друштвима генеришу конфликте
и екстремне ставове.
Компаније забринуте за комерцијални аспект пословања и
профит често зазиру од бављења овим темама, иако би баш
њихов ангажман и утицај могао да донесе неопходне промене ставова, па и понашања.
Кампања #WhatsYourName је на онлајн каналима генерисала
креирање порука подршке, укључивања, поштовања и уважавања различитости, чиме је додатно ојачала везе „Старбакса” са потрошачима.

Фотографија: Unsplash.com
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Компанија „Проктер и Гамбл” (Procter & Gamble) на платформи Тикток реализовала је кампању #DistanceDance са жељом
да промовише останак код куће и превенцију ширења коронавируса у марту 2020. Кампања је пласирана кроз канал/
профил у том тренутку најутицајније инфлуенсерке на овој
платформи – Чарли Д’Амелио. Требало је да публика поново
изведе плес популарне тиктокерке и подели га уз хаштаг
кампање. Кампањи су се ускоро прикључили славни из
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различитих области медијске индустрије, културе и уметности, као и спортисти. Компанија „Проктер и Гамбл” се притом обавезала да ће на свака три милиона прегледа донирати
новац добротворној организацији „Feed the America”.
Ова кампања је показала да успех поруке зависи од уклапања
имиџа инфлуенсера са садржајем поруке, као и одабира
правог садржаја за одговарајући канал – а плесни изазови су
најпопуларнији садржаји на Тиктоку. Истовремено, компанија је поруком коју је кампања #DistanceDance носила у
себи демонстрирала друштвену одговорност и ангажман
око најкрупнијег глобалног проблема у том тренутку, што
се, свакако, позитивно одразило на снагу бренда и на његов
профит.
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Говор мржње

„
Узвраћање мржњом мржњи само увећава мржњу, стварајући још дубљи мрак у ноћи без звезда. Тама не може
отерати таму, само светло то може. Мржња не може отерати мржњу, само љубав то може.
Мартин Лутер Кинг

Говор мржње је са јачањем друштвених, умрежених, онлајн
медија постао један од најчешћих и истовремено највише
угрожавајућих облика комуникације. Свако може бити
предмет говора мржње, а последице овакве комуникације
неретко прерастају у узнемиравајуће обрачуне. Одговорност
компанија у дефинисању, препознавању и сузбијању говора
мржње – велика је, јер се њихов утицај простире на широку
публику корисника и потрошача, али и најшире публике
која од компанија очекује и јасно дефинисане скупове вредности. Зато је политика интерне и екстерне комуникације
простор у коме би требало да говор мржње буде посебно
адресиран и означен као неприхватљива пракса.
Говор мржње је појам који је у различитим изворима, кодексима и законима веома широко дефинисан, а ни тада не
успева да обухвати све медијске садржаје и активности које
би могле да се под њим подразумевају. Истовремено, разумевање и препознавање говора мржње кључно је на путу ка
изградњи механизама који би га успешно сузбијали. Већина
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нас појам „говор мржње” користи свакодневно означавајући
њиме различите садржаје и облике комуникације који
испољавају негативне емоције, агресивност, бес, претње
или омаловажавање, усмерене ка појединцима, одређеним
групама у друштву или званичним институцијама. И док
национална законодавства нуде више или мање прецизне дефиниције овог појма, интернет посредници, попут
друштвених мрежа, на којима се одвија највећи део онлајн
комуникације, имају сопствено разумевање говора мржње
и кроз њега тумаче и, по потреби, забрањују садржаје који
циркулишу на њиховим платформама и сервисима.
Било да говоримо о физичком (реалном) или виртуелном
(онлајн) окружењу, важно је напоменути да се квалитет
комуникације у ова два простора, заправо, међусобно подстиче. Норме, стил комуникације, стереотипи и предрасуде
који доминирају у једном окружењу или друштву неминовно
се преливају и свој одраз добијају и у онлајн комуникацији.
Додатни подстицај говору мржње у онлајн окружењу пружа
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могућност анонимности, могућност да своје ставове, размишљања, па и негативна осећања и поруке, поделимо без
откривања сопственог идентитета.
Говор мржње директно је повезан са облицима дискриминације, непријатељства и насилног понашања који у друштвима постоје према одређеним групама. Он доприноси очувању неједнаких односа у друштву и означавању одређених
друштвених група или заједница као слабих, непожељних,
инфериорних, угрожавајућих. Истовремено, медији, као
институције друштва, имају задатак да јачају оне основе
друштва које су засноване на концептима једнакости и
слободе. Нажалост, у трци за профитом, медији веома често
занемарују своје друштвене обавезе и публику привлаче
управо садржајима који су засновани на говору мржње или
јачању постојећих стереотипа и предрасуда у друштву. У
зависности од свог емоционалног набоја, самог садржаја и
друштвеног контекста у ком се дешава и особе која га изговара, говор мржње се може прелити из медија у стваран живот,
доводећи у физичку опасност појединце или припаднике
одређених група
Јачањем онлајн канала и платформи за комуницирање
говор мржње се, као феномен савремене комуникације,
усложњава и јача. Највећи број случајева говора мржње који
се могу идентификовати онлајн заснован је на етничком пореклу и националности, али и вероисповести и економском
статусу појединаца или група ка којима је усмерен (на основу
апликације HateBase).
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И док су за традиционалне медије у аналогној ери, можда,
били довољни закони који сузбијају и кажњавају говор
мржње, ова појава у онлајн окружењу захтева успостављање
нових механизама контроле и регулације, који ће узети у
обзир специфичности комуникације у интерактивном, отвореном, дигиталном окружењу. У онлајн окружењу садржај
који у себи садржи или подстиче говор мржње може остати
дуже доступан захваљујући својој виралности и мултиплатформности, повећавајући тако степен угрожености појединца или одређене групе.
Коначно, понекад је веома тешко одредити границу између
садржаја и говора који је увредљив и онога који подстиче
мржњу и дискриминацију на начин који је забрањен законом. Зато је питање регулисања говора мржње деликатно,
јер задире у поље регулисања и обезбеђивања слободе говора, различита друштва и национална законодавства исказују различите вредности и нивое толеранције.
Један од начина да се подстакне сузбијање говора мржње
јесте афирмисање механизама који подстичу конструктивну
и толерантну дебату и комуникацију. Ови механизми подразумевају подстицање дискусија које промовишу уважавање свих друштвених група и саосећање, препознавање и
сузбијање сваког облика дискриминације и омаловажавања
у комуникацији и критички однос према њеном садржају, те
препознавање снаге коју имају речи и слике у подстицању
негативних осећања или агресивног понашања.
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Однос према говору мржње у контексту корпоративног
комуницирања представља посебан изазов, имајући у виду
неухватљивост самог појма, као и чињеницу да је сваки
запослени у компанији истовремено и нека врста амбасадора бренда, па тако сваки појединачни облик комуникације
у непрестано повезаном онлајн окружењу може у секунди
постати повод за хитан кризни ПР. Иако сваки појединац
представља себе на свом приватном профилу или у комуникацији, широм света се бележи све већи степен бриге
о квалитету, уравнотежености и степену одмерености
комуникације запослених на друштвеним мрежама, док
саме компаније веома детаљно уводе смернице за пословну,
екстерну и интерну комуникацију, како би се у њих интегрисали сви захтеви које прописују не само вредности, мисија и
визија организације већ и законска регулатива, али и различите друштвене иницијативе за заштиту различитости у
једном друштву.

Шта знамо из истраживања јавног мњења?
Пројекат за подршку медијским иницијативама и
партнерствима (МИПС), Цесид, 2020.

Негативне појаве на интернету
Већина испитаника није доживљавала непријатности у
комуникацији путем интернета од стране других људи – то
је одговор 60% анкетираних. Веома ретко је то доживљавало
23% испитаника, 7% повремено, а 2% често. Генерација која
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је то више доживљавала од других очекивано је генерација
Z – 12% млађи и 14% старији део ове генерације бар повремено доживљава непријатности у комуникацији путем интернета. Очекивано је јер се ради о групи која натпросечно
проводи време на интернету. Нешто мање су то повремено
доживљавали миленијалци (7%), нешто мање генерација X
(6%), а најмање „беби-бумери” (3%).
На питање на који начин реагују на интернет садржаје који
укључују говор мржње, велика већина (72% испитаника)
рекла је да избегава такве садржаје. Сваки десети испитаник прати и такве садржаје због информисаности, а још
7% учествује у таквим расправама осуђујући говор мржње.
Осим тога, 2% испитаника је изјавило да такав говор бране,
уколико сматрају да је безазлен и забаван, а још 9% је рекло
да не зна или да, напросто, не користи интернет. Док је
одговор да избегава такве садржаје релативно равномеран
према генерацијама, миленијалци више него други прате
такве садржаје због информисаности (15%), али и учествују
у расправи критикујући говор мржње (9%). Интересантно је
да је највише оних који бране говор мржње ако сматрају да
је безазлен и забаван у генерацији Z – 4% код оних од 12 до 18
година и 3% код оних од 19 до 23 године, а тај проценат је код
миленијалаца и „беби-бумера” 1%, док таквих одговора код
генерације X нема.
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Практична вежба
Свака компанија или организација води сопствену интерну
политику, која, између осталог, дефинише и прихватљиве и
пожељне облике комуникације. У сваком тренутку та правила могу бити допуњена, проширена или прецизирана тако
да обухвате сву деликатност комуникације у веома динамичном окружењу.
Кључна питања која компанија може да постави:
Q Да ли у својим интерним процедурама и правилима,
на којима инсистирамо, подстичемо инклузивност и
разноликост?
Q Да ли наша политика комуницирања у онлајн окружењу
има јасне смернице које се односе на препознавање и
реаговање на говор мржње?
Q Да ли је корпоративна култура коју негујемо заснована на
прихватању различитости и подстицању толеранције?
Уколико установите да постоји простор за унапређење – искористите га.
Језик којим се користимо кључан је за разумевање и усвајање
не само пожељног облика комуникације већ и понашања.
Позовите запослене да се укључе у дефинисање јасних
правила која ће бити имплементирана у интерне политике
– подстакните их да изнесу своја запажања о начину комуникације, стилу обраћања у оквиру радних процеса.
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Позовите запослене да прочитају интерна документа која
дефинишу начин и стил комуникације и позовите их да активно учествују у њиховом унапређивању тако да буде јасна
неприхватљивост било ког облика комуницирања који подстиче предрасуде или агресију према родним, сексуалним,
националним, културним и другим групама.
Уколико још увек немате, време је да детаљно промислите и
напишете своју политику комуникације у онлајн простору.
Јасно нагласите који облици комуникације нису прихватљиви и могу бити окарактерисани као говор мржње. Коначно,
иако је сваки приватни профил независан и одражава ставове појединца, сваки коментар и објављен садржај може
имати импликације на репутацију и кредибилитет целе
компаније.
Садржаји који подстичу нетолеранцију, мржњу, агресију
или било какав облик нетрпељивости према појединцима
или различитим друштвеним групама – нису прихватљиви.
Речи су важне – позовите запослене да на свима доступном
месту унутар организације напишу речи, појмове или фразе
које сматрају говором мржње, насилном или узнемиравајућом комуникацијом.

Студија случаја, пример добре праксе –
„Перно Рикар”
„Перно Рикар” (Pernod Ricard) једна је од компанија која је активна у борби против говора мржње у онлајн окружењу. Лета
2020. године, Перно Рикар је најавио креирање crowdsourcing
апликације која пружа прилику потрошачима, али и онима
који су погођени говором мржње на друштвеним мрежама,
да овакве садржаје идентификују и пријаве директно брендовима и компанијама од којих су неприхватљиви садржаји
и потекли. Брендови и компаније потом имају простор да
пријављени садржај провере, уклоне, па и процесуирају.
„Свет постаје свеснији реалности у којој сви имамо улогу у
заустављању говора мржње, ширења расизма и погрешних
информација на друштвеним мрежама”, поручила је компанија „Перно Рикар”. „Дугачак је пут пред нама, а велике компаније, попут наше, морају да схвате да није довољно само
обуставити оглашавање као облик санкције према платформама на којима се шири говор мржње. Ова апликација ствара
простор за сарадњу потрошача и брендова. Дајемо глас потрошачима и помажемо брендовима да прихвате своју одговорност и да подсете друштвене платформе да имају утицај.
Циљ је креирање транспарентнијег, позитивнијег света и
интернета сигурног за све.”1
1
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https://www.pernod-ricard-usa.com/media-blog/2020/7/1/beyondthe-boycott-pernod-ricard-calls-on-brands-to-engage-withconsumers-to-stop-hate-speech-online

Приручник за бизнисе

Приручник за бизнисе

05

Традиционални
и дигитални медији

Много и често слушамо о томе да ли штампани медији
нестају услед најезде портала и апликација, хоће ли телевизија умрети пред налетом Јутјуба, има ли места на тржишту
за „старе” медије сада, када су „нови” медији преузели
доминацију. Зашто сваки тип медија има своје посебно и
незамењиво место и када дајемо највећу вредност употреби
сваког од њих?
Закон о јавном информисању и медијима експлицитно дефинише медије: под медијима се подразумевају дневне и периодичне новине, сервис новинске агенције, радио-програм и
телевизијски програм и електронска издања тих медија, као
и самостална електронска издања (уређивачки обликоване
интернет странице или интернет портали), а који су регистровани у Регистру медија.
Садржај медија на различите начине креира ставове, разумевање и перцепцију стварности од стране масовне публике
(корисника), којој је намењен конкретан садржај. У идеалним
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условима требало би да тај садржај допринесе информисању
јавности и бољем разумевању друштвених појава. Ипак, сви
смо свесни да су медији преносиоци порука од различитих
компанија које нас путем њих информишу о својим производима, услугама и сервисима са циљем да постанемо њихови
купци.

Разлике које имају циљ да нас све повежу
Нас као потрошаче у великој мери обликују медијски садржаји које читамо, гледамо и слушамо. Осим кроз рекламне
садржаје, медији нам пласирају и поруке у вези са вредновањем нас, као појединаца, кроз производе или услуге које
користимо и трошимо. Стилови и трендови се мењају из
сезоне у сезону – сваке године нека нова гардероба, обућа,
техника, мобилни телефон или козметички производ намећу се кроз медијске садржаје као мерило наше друштвене
вредности и нашег статуса.
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Живимо у ери у којој до нас долазе маркетиншке и продајне
поруке са различитих медија – традиционалних и дигиталних. Традиционални (стари) медији јесу штампа, радио, телевизија, филм и штампане публикације. Дигитални (нови)
медији јесу они за које је потребан интернет.
Традиционални медији често се дефинишу као „успостављено или традиционално средство масовне комуникације,
посебно у поређењу са дигиталним методама”. Једноставно,
медији који се нису развили са дигиталном ером јесу они
који ће се, највероватније, сматрати традиционалним и
делом традиционалне медијске стратегије. Традиционални
маркетиншки медији укључују директни маркетинг, билборде, штампу, ТВ и радио емисије, као и препоруке „од уста
до уста”.
Интернет и дигитализација потпуно су променили медијску слику – довели су до нових облика медијског садржаја, а
утичу и на мењање традиционалних (пример за то је подкаст, радио-програм који се може пратити путем интернета).
Са појавом интернета настају дигитални (нови) медији. Ове
медије чине веб-сајтови и интернет портали, друштвене
мреже – на којима садржаје активно стварају и корисници
медија, али и видео-платформе, видео-игрице, публикације
„на мрежи”, блогови и низ других садржаја који се стварају и
деле путем интернета.
Дигитални и традиционални маркетинг, нови и стари медији – не функционишу одвојено. Заправо, могу се допуња-
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вати и користити флексибилно за постизање маркетиншких циљева. Просечан корисник је изложен стимулусима са
свих страна и путем много медија до њега долазе различите
поруке – може видети неку рекламу на телевизији (или је
чути на радију), потом потражити додатне информације на
Гуглу, па кликом доћи на Фејсбук страницу производа и ту,
читајући коментаре, открити и линк до веб-сајта, пожелети да посети продавницу. Шта тачно доприноси креирању
одлуке о куповини – оно је што би сваки маркетиншки
стручњак волео да зна.
Иако традиционални и дигитални маркетинг могу да раде
„руку подруку”, они се дубоко разликују у свом стилу комуникације и утицају на потрошаче. Традиционални медији
једносмерно комуницирају о вредностима производа, бренда, услуге, са идејом да информишу потрошаче о томе по
чему је тај производ посебан и коју вредност купац добија.
Традиционални медији су масовни медиј и увек се у планирању антиципира што већи број људи који ће одређену
рекламу, оглас видети, запазити га и на њега позитивно
реаговати. Такође, код традиционалних медија публика је
пасиван конзумент рекламне поруке – има могућност да ту
поруку прими, али не и да на њу реагује, дâ повратну информацију и допринесе компанији која се рекламира да чује и
боље разуме људе којима се обраћа.
Комуникација на дигиталним медијима мора бити двосмерна (и вишесмерна) – уколико креирамо садржај а он прође
без интеракција са публиком (без лајкова, коментара или
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дељења), знамо да тај садржај није био користан, није дао
никакву вредност и да морамо да мењамо приступ у комуникацији. Дигитални медији имају циљ да сваком кориснику
пошаљу поруку за коју ће он мислити да је само за њега креирана, јер она и јесте одговор на његове потребе, жеље, тежње.
Конзумент поруке је активан, а управо су његова активност
и интеракција са огласним порукама оно што даје вредност
комуникацији.

на интернету, трагајући за најбољим односом цене и квалитета, али то није пресудно за изградњу лојалности. Наиме,
пажњу и емоције ће добити онај бренд, производ и компанија који покажу да искрено брину о својим људима, спремни су да мењају и концепт пословања да би им били ближе и
који их увек, по сваку цену, држе на пиједесталу.

На основу ових разлика, маркетиншки тимови морају
стратешки да планирају где ће инвестирати и који ће бити
најбољи однос између буџета који ће уложити у традиционалне и дигиталне медије. Сваки медиј ће комуницирати са
публиком у другачијој фази интеракције купца и бренда и
имати другачији утицај на перцепцију публике о компанији.
Живимо у времену када слободно можемо да тврдимо да су
рекламе свуда око нас. Оне су постале интегрални део нашег
друштвеног и медијског окружења и врло често се дешава
да их чак и не препознајемо, односно да одређени медијски
садржај не идентификујемо као рекламни.

Један од највећих брендова данас у свету јесте „Кока-Кола”.
И тако је већ више од једног века. Посвећено деле са својом
публиком своју кључну вредност – радост, путем свих канала комуникације, у свакој прилици, на свакој тачки сусрета
са људима којима је овај напитак намењен. Нема неког да се
не сећа бар једног телевизијског спота којим нас ова компанија подсећа да ће нам један гутљај напитка о чијем се тајном
састојку прича читав век – променити расположење и донети радост.

Главни задатак компанија данас јесте да пажљиво слушају
и разумеју своју циљну јавност, да идентификују потребе,
жеље, аспирације својих купаца и да креирају стратегију
комуникације на начин да не малтретирају „своје људе”
агресивним продајним порукама, већ да им долазе увек са
одговором на важна питања, ненаметљиво, занимљиво и
брижно. Купац је данас информисанији него икада раније,
дигитално писмен и лако претражује различите производе
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Примери добре пословне праксе

„Кока-Кола” користи интегрисан приступ у маркетиншким
комуникацијама, пажљиво планирајући сваку активност
на свим каналима традиционалне и дигиталне комуникације. Са ТВ екрана нас увек обрадује добар видео-садржај,
адаптиране су поруке за радио, штампане медије, билборде
и места продаје. Додатно, садржај на друштвеним мрежама
је планиран и посвећено прављен, са циљем константног
освежавања свести о производу, али и са намером да ангажује пратиоце. Апликације, игрице, такмичења, тестови
и остали формати садржаја на различитим дигиталним
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медијима чине корисничко искуство лепим, креирају осећај
врло личне (персонализоване) комуникације, која има циљ
да понуди највише сваком појединцу.
За даље читање
https://digitalmarketinginstitute.com/resources/lessons/
introduction-to-digital-marketing_integrating-traditional-and-digitalmarketing_7i9s
https://blog.hubspot.com/insiders/how-to-shift-your-marketing-fromtraditional-to-inbound
https://hbr.org/2021/01/are-we-entering-a-new-era-of-social-mediaregulation

Фотографија: Pexels.com
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06

Адаптација садржаја
за различите платформе
и циљне групе

„
Порука послата свима на исти начин је порука послата
– никоме.
Непознати аутор

У ери дигиталне комуникације – у којој је највећи изазов за
пословни сектор креирање адекватног садржаја који ће на
релевантан начин информисати потенцијалне купце о компанији, бренду или производу, садржаја који ће подстаћи
људе на интеракцију и дати смисао инвестицији – много се
говори о адаптацији тог садржаја за различите платформе.

Специфичности дигиталне комуникације
Дигитална комуникација је брза – поруке брзо шаљемо и
примамо брзе одговоре, транспарентна је и перманентна и
захтева пуну позорност свих који у процесу комуникације
учествују.
Базира се на следећим принципима (тзв. 3И принципа):
Q Иницирање. Сваки пословни однос креће од корисника
нашег бизниса, чије потребе, ставови и жеље утичу на
креирање стратегије комуникације.
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Q Извођење. На основу свега што знамо о својим корисницима, креирамо садржај о свом пословању који даје вредност нашим људима; пратимо реакције потенцијалних
купаца на тај садржај и мењамо приступ у складу са
показатељима о успешности комуникације.
Q Интеграција. Садржај који припремимо треба да одговара потребама сваког медија из нашег медијског плана,
а потребно је да сви медији које одаберемо наступају
интегрисано, дајући своју највећу вредност. Садржај
припремљен за традиционалне медије не треба да „качимо” и на дигиталне канале комуникације – потпуно
је ирелевантан за публику, неадекватан и може довести
до креирања негативне емоционалне реакције, што не
смемо дозволити.
Ови принципи су веома важни за креирање садржаја, било
да је реч о традиционалним или дигиталним медијима.
Важно је да знамо публику којој се обраћамо, да будемо
флексибилни и мењамо оно што нам не доноси корист и да
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пажљиво припремамо садржај за различите платформе.
А платформе су медији које бирамо као канале комуникације
са својим потрошачима. О традиционалним медијима бизниси знају скоро све – какве рекламе пролазе добро на телевизији, како треба да изгледа савршени радио-џингл, шта
је оно што један билборд чини запаженијим од других. Оно
што јесте извор несигурности бизнисима данас јесу дигитални медији, припрема и адаптација садржаја за веб-сајтове, за
блогове, друштвене мреже, платформе за дељење видео-садржаја, продајне имејлове, програматик кампање и слично.
Сваки од ових канала комуникације има своје специфичности, а у складу са њима се припрема и садржај за њих.
Веб-сајт, блог, странице и пословни профили на друштвеним мрежама медији су који припадају бизнисима, па их
они сами могу уређивати на начин који највише доприноси
пословању. Приликом креирања садржаја за ове платформе,
важно је да размишљамо о томе какву корист оне дају нашим
корисницима, као и да водимо рачуна о томе у којој смо фази
интеракције са тим људима.
Уколико желимо да их информишемо о својој компанији,
производу, услузи, бренду – креираћемо креативне визуале,
кратке видео-форме, делићемо инспиративне приче које су
компатибилне са вредностима наших купаца. Крећемо од
претпоставке да они не знају много о нама, а имамо у виду
да рекламне поруке стижу до њих са различитих страна и
путем различитих медија. Да би нас приметили, посветили
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нам неколико секунди своје пажње – морамо се диференцирати од свих осталих, а то је велики изазов за сваки бизнис.
Како направити поруку која ће доћи до душе нашег потенцијалног корисника? Стручњаци који се баве дигиталним
маркетингом инсистирају на томе да комуникација мора
бити кратка, јасна, прецизна и усмерена ка потребама људи,
а мање фокусирана на продају.
Уколико желимо да повећамо ангажовање људи око свог
садржаја (енгејџмент), постављаћемо садржај који говори о
вредностима циљне групе, креира емоције и подстиче интерактивност. Постављање питања је увек занимљив приступ
када желимо да подстакнемо људе на неку акцију.
Када смо људе адекватно информисали о свом бизнису и мотивисали их на интеракцију са нашим садржајем, на добром
смо путу да их заинтересујемо да дубље истраже шта им то
ми нудимо, по чему се разликујемо од других понуђача и
шта добијају за одређени новац. У овој фази нас људи претражују на претраживачима садржаја, а уколико је наш сајт
оптимизован – бићемо у излогу на првој страници Гугла. Ту
је, наравно, и наша конкуренција. Важно је да, када кликну
на наш сајт, дођу на савршено припремљену страницу у
којој ће садржај бити представљен тако да понуди одговоре
на сва кључна питања. Формати су различити, а на нама је
да стратегијом дефинишемо шта је најадекватнији начин
комуникације – текст, слика, видео, инфографик. Такође,
уколико имамо онлајн продају, важно је да производи буду
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лепо представљени, а корисничко искуство куповине буде
интуитивно, лако и да купац на најлакши начин дође до
онога што му треба.
На крају, када је неко већ купио неки наш производ, или
нам оставио имејл да га информишемо о нашим пословним
активностима, улазимо у фазу грађења лојалности са људима. То је један период у ком никако не смемо људе узнемиравати додатним рекламним и продајним порукама, већ треба
смислено, посвећено и предано показати интересовање за
њихово искуство у интеракцији са нама, шта можемо научити, унапредити и како да будемо бољи.
Комуникација је процес у ком преносимо поруку циљној
групи – да нас она чује и разуме. Дигитална комуникација
нам је дала ту привилегију да одмах можемо да испратимо у
аналитици да ли нас наши људи чују и како нас разумеју. То
се зове слушање. И управо у овом процесу комуникације ми
упознајемо наше људе, знамо шта им треба, шта воле, са ким
се идентификују и то нам помаже да за њих припремамо савршен садржај који даје вредност њиховом животу и нашем
пословању.

Пример добре пословне праксе
Компанија „А1”, у покушају да адекватно комуницира са
различитим корисницима, користи много различитих
канала комуникације – директна комуникација у продавницама, промотивни материјали на местима продаје, реклам-
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ни спотови, билборди, интернет презентације, друштвене
мреже. Свака порука је пажљиво припремљена у складу са
специфичностима канала комуникације, а за посебне циљне
групе ова компанија развија и нове платформе. Компанија
се малим и средњим предузећима обраћа кроз портал Наша
мрежа, а родитељима који се интересују за безбедност своје
деце на интернету припрема занимљиве садржаје на сајту
Безбедни клинци. Садржај који се припрема је и по форми
прилагођен каналима комуникације, па има и текстова,
фотографија, инфографика, видеа, подкаста. На тај начин
се постиже персонализација у приступу и сваки корисник
има могућност да пронађе оно што му се допада, у форми
која је му најпријемчивија и на каналу комуникације који му
највише прија.
За даље читање:
https://digitalmarketinginstitute.com/blog
https://blog.hubspot.com/marketing/adapting-instagram-storycontent
https://hbr.org/topic/communication
https://marketingmreza.rs/sadrzaj-je-najbitniji-korisnicima-drustvenihmreza/
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Мобилни телефони у служби
бизниса

Око 66 одсто корисника паметних телефона окреће се својим
телефонима да потраже нешто што су видели у ТВ реклами.
Мобилни телефони су данас доминантан канал комуникације са потрошачима. Највише их користимо да бисмо комуницирали – гласом или текстом. Захваљујући мобилним
уређајима, друштвене мреже су досегле популарност коју
данас имају. Коришћење мобилних телефона и интернета
омогућава нам велики комфор да у било ком тренутку имамо
брз приступ било којој информацији. Сада, у покрету, можемо да комуницирамо, истражујемо, купујемо, поредимо
цене, конзумирамо различите формате садржаја када желимо и колико желимо.
Када се мобилни телефон први пут појавио као маркетиншка прилика, многи брендови су одбацили његов стварни потенцијал, јер су сматрали да је величина екрана мала и
да ограничава добро корисничко искуство. Данас је јасно да
мобилни уређаји нуде потенцијал брендовима да искористе
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неколико јединствених предности, укључујући персонализовани садржај, целодневни приступ интернету, неограничену могућност избора релевантних апликација, куповину,
географску локацију и дељење на друштвеним мрежама.
Мобилни уређаји су нам увек укључени, а проверавамо их, у
просеку, 150 пута дневно.

Пословна комуникација и мобилни телефони
Свуда у свету се мобилни телефони користе више од компјутера и таблета за приступ интернету. Тај тренд је почео
пре неколико година, а употреба мобилних телефона непрестано расте. Истраживања Центра за медије показују да је
мобилни телефон главни уређај којим долазе до вести сви
који се информишу на интернету (76 одсто). Рачунари (десктоп и лаптоп) користе се много ређе – за само 17 одсто наших
суграђана рачунар је најважнији уређај у онлајн информисању, док је употреба осталих уређаја маргинална.
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Код нас паметне мобилне телефоне користи преко 80 одсто
популације (СтатКаунтер, октобар‒децембар 2019), а извесно је да су платформа преко које одређене рекламне поруке,
садржаји, па и медијски формати могу стићи до вишемилионске публике. Начини употребе мобилног телефона постају
комплекснији и на екрану мобилног телефона можемо да
читамо и гледамо садржаје које одаберемо, слушамо музику
и различите радио-програме, можемо да играмо видео-игре,
одговарамо на имејлове, гледамо телевизијски програм.
Дакле, користимо их да бисмо се информисали, забавили,
да бисмо нешто научили – стога, испуњавају све функције
медија какве смо раније везивали за штампу, радио или телевизију. Не само што је, на неки начин, објединио функције
и формате традиционалних медија – мобилни телефон је
унапредио и ојачао везу медијских садржаја са публиком.

Фотографија: Pexels.com
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Уз јасну стратегију дигиталног маркетинга, чија је сврха
да досегнемо циљно тржиште путем паметних телефона, имамо прилику да дођемо до својих потрошача путем
уређаја који сваки корисник доживљава врло лично, осећа се
нелагодно када треба да га и на минут посуди неком, а свака
информација која путем мобилног телефона дође до наше
пажње – перципира се као веома блиска и лична. Такође,
сви га доживљавамо као уређај који „чува” наша интересовања, контакте, игрице и у који архивирамо своје омиљене
садржаје – слике, видео-записе, веб-линкове. Дакле, реч је о
једном конвергентном уређају који даје прегршт могућности
за директну, персонализовану и сврсисходну комуникацију
са потенцијалним корисницима одређених пословних ус-
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луга, сервиса и производа. Уз дозволу власника ових уређаја
– брендови могу корисницима мобилних уређаја испоручивати прецизно циљане маркетиншке, продајне и информативне поруке на основу података о историји куповине појединца, фазе интеракције са брендом и афинитета.
Мобилни телефони могу допринети пословању кроз:
Q мобилне апликације;
Q СМС маркетинг – оглашавање путем текстуалних порука на мобилним уређајима;
Q ММС маркетинг ‒ оглашавање путем сликовних порука
на мобилним уређајима;
Q маркетинг путем игрица – огласи се приказују у току
играња одређених игрица;
Q QР кодове ‒ корисници их могу скенирати, а они их
шаљу на одређену веб-адресу;
Q локалне огласе – приказ огласа на мобилном уређају
само када се корисник налази у непосредној близини
пословног објекта.
Стратегија за мобилни маркетинг, као и свака друга маркетиншка стратегија, треба да буде усмерена ка потребама
циљне групе потрошача и мора се базирати на њиховим
демографским, психолошким и бихевиоралним карактеристикама. Циљеви морају бити јасно постављени и неопходно
је да буду СМАРТ (специфични, мерљиви, достижни, релевантни, временски ограничени). Сви канали дигиталне комуникације (маркетинг на друштвеним мрежама, имејл мар-
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кетинг, СЕО, дисплеј адвертајзинг) морају бити прилагођени
потребама реализације кампање на мобилним уређајима.
Да би корисници имали квалитетно искуство, неопходно
је садржај веб-сајта оптимизовати и учинити прегледним,
лаким за навигацију и проналажење адекватних информација. То подразумева дизајн прилагођен приказу на малим
екранима. Комуникација треба да буде кратка, јасна и да
укаже на корист за сваког појединачног корисника. Пажња
људи је све краћа, а поруке које до корисника долазе – многобројне су. Зато је важно идентификовати потребе, жеље и
аспирације сваког од њих и долазити са порукама које дају
вредност. Уколико се пласирају продајне поруке, препорука
је да оглас садржи такозвани позив на акцију као део садржаја. Текстуалне поруке не треба да буду дуже од 160 карактера, са јасним и прецизним позивом на акцију, односно
јасним инструкцијама за корисника.
Све ово има циљ да маркетиншком комуникацијом не урушимо позитивну емоцију коју људи већ имају према свом
мобилном телефону, већ да нађемо начин да је додатно
појачамо, да сваки прималац наше поруке у њој ужива, а наш
напор цени. Људи користе мобилне телефоне да задовоље
различите потребе – да комуницирају, истражују, посећују
портале, друштвене мреже, слушају музику, играју игрице,
одговарају на имејлове. У зависности од тога на који начин
користе ове уређаје, зависиће и начин маркетиншке стратегије сваког бизниса.
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Приликом дефинисања стратегије наступа и комуникације
на дигиталним медијима, важно је имати у виду чињеницу
да корисницима мобилних уређаја недостаје времена, усредсређени су на задатак – постоји потреба купаца за брзим и
једноставним путовањима кроз дигиталну платформу, да би
у најкраће време завршили акцију због које су на неку веб-локацију дошли. Такође, добро корисничко искуство довешће
до поновне посете и поновне конверзије.

Мобилне апликације
Посебно важан сегмент, када говоримо о значају мобилних
уређаја на бизнисе, чине мобилне апликације. Оне су креиране да раде на мобилним телефонима, а свака од њих има
неке посебне функционалности које су креиране тако да
корисницима дају неку додатну вредност – омогућују информисање, комуникацију, играње игрица, повећање пословне
ефективности, сналажење у простору и још много тога.
Практично, не постоји област живота за коју не постоји нека
апликација чији је циљ да кориснику омогући лакше функционисање у свету.
Успешна мобилна апликација креирана је тако да одговори
на одређену потребу корисника, потпуно је јасно ком сегменту живота апликација даје вредност, мора да буде лака за
коришћење, интерактивна, да се разликује од других апликација (даје неку додатну вредност), да је релевантна и нуди
савршено корисничко искуство.
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Сваког месеца се креира између 20 и 30 хиљада нових мобилних апликација. Просечан корисник мобилних уређаја има
око 25 инсталираних апликација, и то оних које му решавају
неке проблеме на свакодневном нивоу, омогућују да има неку
сатисфакцију због коришћења и сматра их ванредно корисним. Апликација која не задовољава све више критеријуме
савремених корисника мобилних телефона биће уклоњена, а
шанса да је поново инсталирају практично не постоји.
Извесно је да мобилни телефони постају доминантни екрани
током нашег дана, које можемо користити за информисање,
забаву, едукацију, али и креативно изражавање пословних
идеја, промоцију производа и услуга на један потпуно другачији, изазован и релевантан начин.

Примери добре пословне праксе
Банке већ годинама воде рачуна о томе да своје пословање,
комуникацију, маркетиншке активности и бригу о клијентима адаптирају у складу са променом понашања и чињеницом да све више времена проводимо на мобилним телефонима, у интеракцији са садржајима који нам долазе путем тог
малог екрана.
Рајфајзен банка има врло конзистентан наступ на дигиталним медијима, посвећено комуницира о својим пословним
вредностима, а апликација која омогућава корисницима
да лако, безбедно и ефикасно реше своје финансијске трансакције високо је оцењена од стране оних који је користе.
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Такође, банка води рачуна о томе да не шаље сувишне информације клијентима, остављајући могућност да се до свих
релевантних информација дође лако – било кроз сајт, који је
прилагођен потребама оних који му приступају путем мобилних уређаја, функционалне апликације или путем лепо
вођених страница/профила на друштвеним мрежама.
За даље читање:
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/the-beginners-guide-tomobile-marketing-strategy
https://www.hubspot.com/resources/mobile-marketing
https://hbr.org/topic/mobile
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08

Како задобити и задржати
пажњу за потребе бизниса

„
Није случајност да је наше доба погођено широко распрострањеном кризом пажње, бар на Западу – која се може
описати појмом ’homo distractus’, а који означава врсту чији је распон пажње одређен компулзивним проверавањем
својих уређаја.
Тим Ву

Сваки грађанин, корисник или потрошач неког аудио-визуелног садржаја на располагању има 24 сата пажње дневно.
С обзиром на пораст обима и количине порука које желе да
отму бар делић пажње дневно, механизми и стратегије које
компаније користе у том процесу често прелазе границу
етичког поступања и не узимају у обзир добробит прималаца тих порука или корисника садржаја. Истовремено, публика је постала пробирљивија, свесна вредности тог ограниченог ресурса – пажње, све је селективнија у одабиру канала,
платформи, сервиса и апликација којима ће се посветити.
Креативност, релевантност, аутентичност садржаја тако
постају кључне димензије које један садржај или медијску
поруку чине вредним из перспективе публике.
Сваки пут када кликнемо на екран, отворимо неку апликацију, оставимо коментар, симболички или вербални, када
гледамо неки садржај онлајн – ми смо на тржишту, тачније,
наша пажња коју смо некоме поклонили. У овим процесима
морамо да учествујемо јер су они директно повезани са начи-
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нима на које радимо, учимо, комуницирамо, информишемо
се, забављамо. Одавно живимо у друштву у коме је и пажња
постала предмет планирања, калкулисања, осмишљавања
стратегија њеног освајања и задржавања.
Време обиља садржаја подстакло је и успостављање термина
„економија пажње”. О пажњи као роби или валути којом се
може трговати говори се још крајем 1960-их година прошлог
века. Користећи базичну логику модела понуде и потражње,
Херберт Сајмон (1969) наводи да обиље информација „креира
сиромаштво пажње и потребу да се пажња алоцира ефикасно на огроман број извора информација који је могу трошити” (код Селис Буено 2017). Са појавом интернета и његовим
продором у поље медија и комуникације, ова теза постаје још
актуелнија и предмет даљих промишљања. Голдхабер (1997)
сматра да огромна количина информација коју интернет
чини доступном претвара пажњу у „суштински оскудан” и,
самим тим, драгоцен ресурс. Голдхабер даље разрађује овај
став, закључујући да је интернет „привилегована терито-
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рија за размену ове вредне робе” због способности да генерише и дистрибуира информације у аудио-визуелном облику и
зато што обезбеђује механизме за мерење пажње и неговање
сегментиране, специјализоване публике.
Као потрошачи – али пре свега, као људска бића – покушавамо да се прилагодимо огромној количини слика, звукова,
текста, блештавих ефеката, парола и упечатљивих видео-садржаја који се надмећу за нашу пажњу. Тако смо данас
постали мултитаскери не само када су у питању свакодневне активности, пословне и приватне обавезе већ и када је у
питању дистрибуција наше пажње. Делимо је истовремено
на више екрана, платформи, сервиса и уређаја. Истовремено читамо и слушамо, гледамо и куцкамо, комуницирамо и
информишемо се... Медијски мултитаскинг никад није био
интензивнији, а распон наше пажње никада није био краћи.
У таквом окружењу успостављају се неки нови облици компетиције – данас нису конкуренти само садржаји из исте
„хоризонтале” (радио-станица ‒ радио-станице), већ се сви
надмећу са свима, у мултимедијалном, по свим осама укрштеном окружењу – Нетфликс осваја некадашње читаоце
новина или књига, Спотифај преузима слушаоце радија,
телевизијски канали се надмећу са Јутјубом, а све време
публика огроман део својих медијских потреба и активности
обавља на друштвеним мрежама, од Фејсбука до Тиктока.
Фотографија: Pexels.com
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И није случајно што се човек у савременом добу осећа као
заробљеник екрана – садржаји доступни онлајн неретко су
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креирани баш тако да нас учине тренутно задовољним, али
истовремено и нестрпљивим, помало нервозним, гладним
новог подстицаја или стимулације за нашу пажњу. Просечан корисник погледа телефон око 150 пута дневно1 – не зато
што је то неопходно, већ зато што су апликације, као и сâм
екран, дизајниране тако да нас подстичу да их користимо
више и чешће. Свака нотификација коју видимо или чујемо
мала је допаминска инјекција због које се тренутно осећамо
боље, јер нам она доноси препознавање, валидацију, комуникацију и – нечију пажњу. Такође, садржаји које читамо и
гледамо све су чешће креирани тако да пробуде пажњу, да
подстакну на клик, али и да изазову интензивне емоције, не
обавезно позитивне, као и различите психолошке реакције.
Велики део савремене онлајн економије заснован је на
пажњи и ангажману корисника. Зато је важно креирати правила која ће истовремено штитити интересе оглашивача,
власника платформи, сервиса и апликација који се надмећу
за нашу пажњу, али и корисника, потрошача – грађана.
Очигледно је да је медијски мултитаскинг директна последица дигитализације медијских садржаја, јачања партиципативне културе, могућности да интерактивно комуницирамо, да будемо активни и да будемо део процеса медијске
продукције и дистрибуције. Феномен подељене пажње, или
медијског мултитаскинга, постао је практично редовна,
1

https://www.businessinsider.com/broken-attention-economy-oped-2019-3
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свакодневна навика савремене публике. Ипак, у питању је
релативно нов феномен, коме психолози посвећују време и
истраживања.
Једно од последњих истраживања закључује да медијски
мултитаскинг утиче лоше на наше сећање, на наше когнитивне процесе и да су последице посебно видљиве и упечатљиве код младих. Најновија студија објављена у часопису
„Природа” (Nature) подржава ове бојазни. Истраживање
сугерише да медијски мултитаскинг – ангажовање и дељење
пажње истовремено на више различитих садржаја, медија
или екрана – може да ослаби нашу пажњу, да погорша способност да се присетимо неких догађаја или ситуација и да
практично умањи наше когнитивне капацитете.
Извесно је да наша пажња не еволуира и не расте пропорционално порасту количине садржаја којем смо изложени. Али оно
што се мења јесте понашање потрошача и корисника, који прилагођавају своје активности новој реалности. И док се генерације X и Y, о „беби-бумерима” да не говоримо, још привикавају
на нову динамику медијског окружења, извесно је да су генерација Z и алфа увелико адаптиране на реалност која захтева да
непрекидно пребацујемо пажњу са садржаја на садржај. Они
много вештије и много брже процењују шта је за њих важно,
корисно и чему желе да посвете своје време, строги су и свесни
да су истовремено и корисници, и роба. Свесни су да се њихова
пажња претвара у новац у процесима конверзије лајкова, реакција, дељења или коментара у опипљиву вредност.
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Како у тој шуми аудио-визуелних стимулација привући и,
још важније, задржати пажњу публике, потрошача, корисника? Како обликовати поруку а да она остане у оквирима
вредности бренда, да не прелази границе доброг укуса или
етичких и професионалних стандарда и да истовремено
буде упечатљива, аутентична, директна и јасна?
Све чешће се помиње употреба вештачке интелигенције у
прикупљању и обради података о корисницима, а потом и
у креирању персонализованих порука које ће циљати једног, одређеног корисника. У походу на пажњу у савременом
медијском, дигиталном окружењу одзвонило је огласима,
слоганима и порукама за масовну публику – хипертаргетирање је неопходно да би публика осетила да се неко обраћа
баш њој и да би посветила своју пажњу садржају.
Истовремено, примери из праксе дају врло конкретне савете
за освајање пажње. Кратки садржаји, аудио и видео „залогаји”
који су лаки за „трошење”, којима се прекраћује нека пауза
или гужва у саобраћају – доминирају медијским тржиштем.
Истовремено, кратки садржаји су једноставни за дељење, па је
и њихов потенцијал да постану вирални много већи. Такође,
садржаји који публику или кориснике емотивно везују или
изазивају интензивна осећања јесу садржаји на које ће лакше
и брже обратити пажњу и којима ће чешће остати верни.
Коначно, данас у фокус индустрије посебно долази тзв.
етички дизајн. Како тврде различите иницијативе и организације које у фокусу имају ову тему, „данас је могуће бити
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истовремено и профитабилан и етичан”2. Бесконачни скрол,
немогућност детаљне контроле садржаја, систем нотификација, употреба боја и облика – само су неки од начина да
се апликације и друштвени медији изборе за нашу пажњу и
да код нас, као корисника, изазову неки облик зависности,
осећања нелагоде када нам садржај није доступан, потребу
да непрекидно проверавамо профиле у потрази за неком
врстом емоционалног задовољења. Заговорници етичког
дизајна сматрају да је могуће изградити ефикасан и профитабилан модел који ће дугорочно креирати здраву економију
пажње, здравију за кориснике, пре свега.

Практична вежба
Да би се привукла пажња публике, корисника и потрошача,
потребно је да садржај који им се пласира буде доживљен као
вредан, драгоцен, користан, нешто што ће креирати драгоцено искуство, обогатити га или унапредити. Кевин Кели3,
експерт у области дигиталне културе, идентификује димензије или стратегије које чине један садржај управо таквим.
Одаберите садржаје о којима комуницирате са својом публиком, корисницима, потрошачима или запосленима и анализирајте их према следећим вредностима:

2

https://www.businessinsider.com/broken-attention-economy-oped-2019-3

3

https://www.edge.org/conversation/better-than-free
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Q Тренутност. Да ли су садржаји о којима комуницирате дистрибуирани тако да примаоцима омогућавају
осећање приоритетног приступа и тренутног обезбеђивања информација? На овај начин прималац поруке
има осећај да је у току, прати најважније теме. Истовремено, даје се и додатна вредност примаоцима који могу
спровести неку активност захваљујући приоритетном
статусу.
Q Персонализација. У време персоналних медија, персоналних канала комуницирања, у ери самосвесног и пробирљивог корисника – важно је да поруке које шаљете не
буду опште, неодређене, већ да прималац има утисак да
су баш његова очекивања, потребе и жеље узете у обзир
када сте садржај осмишљавали.
Q Аутентичност. На друштвеним мрежама већ дуго је актуелан тренд јачања популарности профила личности
које се представљају у стварном светлу, без филтера у
сваком смислу – огољених емоција, без улепшаних фотографија, у стварним животним ситуацијама. Осећање
стварности, аутентичности доноси нову, неопходну
димензију поверења и кредибилитета.
Q Једноставност проналажења. Када је понуда садржаја
огромна, као и број порука које примимо дневно, детаљна навигација, видљивост и лако проналажење онлајн
може направити разлику у процесу освајања пажње.
Коначно, Кели закључује да „новац у данашњој, умреженој
економији не следи пут копија. Много пре, он следи пут
пажње, а пажња има сопствене токове.”
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Примери добре праксе – „Национална
географија” и „Интел”
„Национална географија” је веома успешна у инкорпорирању упечатљивог приповедања у своје кампање које се ослањају на друштвене медије. Читаоци, али и будућа публика, врло често задрже своју пажњу на фотографијама, које су
визуелно очаравајуће и које су подстицај за даље истраживање и упознавање са темом коју представљају.
„Када привуче пажњу корисника, НГ их даље инволвира
објављујући приче о фотографији. Комбинујући моћне, упечатљиве визуале са заводљивим, занимљивим причама, НГ
креира ’вау’ фактор који публику подстиче да се враћа овом
порталу и часопису.”
Такође, публика садржаја „Националне географије” на
друштвеним мрежама кроз објаве магазина може да упозна
и рад појединих уметника, фотографа, чиме се промовише
не само магазин већ и појединац који доприноси квалитету и
богатству приче.

у њему се нису нашли технички детаљи о производу, већ је
наглашена његова моћ да у рукама корисника постане алат
за стварање, изражавање креативних идеја.
Ова кампања је показала кључне вредности потребне за
опстанак у друштву „економије пажње”, а то је да се публици
пружи садржај који је не само комерцијалан и промотиван
већ и промишљен, употребљив, садржај који показује бригу
за добробит и развој корисника.
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Подстицање креативности, ангажмана и активације публике задатак су који није увек лако остварив, али је могућ,
посебно када долази као резултат квалитетне, промишљене кампање. Једна од њих је и Creators Project компаније
„Интел”, која се посебно фокусирала на најзахтевнију, младу
публику. У партнерству са магазином „Вајс”, објављен је
промотивни чланак за неке од нових „Интелових” алата, али
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Оглашавање и публика,
потрошачко друштво

„
Најснажнији елемент оглашавања је истина.
Бил Бернбах

Оглашавање је само једна од активности маркетинга, који
обухвата истраживање, креирање и пласирање вредности
ради задовољења потреба циљног тржишта, а с циљем стицања профита. За оглашавање се користе традиционални
(масовни) медији, као што су телевизија, радио, филмови,
часописи, новине, плакати, подједнако као и дигитални медији – портали, друштвене мреже, видео-игре, апликације,
блогови. Компаније и фирме користе разне врсте оглашавања ради промовисања својих производа, услуга и сервиса.
У борби за пласман и продају производа, људи који
управљају бизнисима посежу за различитим техникама
оглашавања, често злоупотребљавајући лаковерност потрошача или публике – мање или веће групе људи која прати
неки медиј, представу, емисију, концерт, уметничко дело,
такмичење, неку спортску утакмицу итд. (гледаоци, слушаоци, посетиоци или учесници). Публика некада може да буде
само једна особа, а увек је конзумент одређеног садржаја.
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Публика даје вредност сваком садржају, па тако и нашим
рекламама. Уколико успемо да ухватимо пажњу публике,
уколико је задржимо пар секунди више на нашем садржају,
заинтересујемо је или, идеално, ангажујемо да покаже да јој
се свиђамо – можемо рећи да смо на путу успеха. Публика
даје вредност нашем бизнису, што је боље чујемо и разумемо,
то ћемо лакше управљати нашом комуникацијом са њом.

Релевантност рекламне поруке за циљну
групу
Оглас је најистинитији део новина.
Томас Џеферсон
Рекламе долазе са свих страна, оне су свуда око нас, неретко
нуде корисне и употребљиве информације, а њихов циљ није
увек само повећање продаје, већ много суптилније промене
на нивоу наших емоција, перцепције, ставова, потреба, начина размишљања и креирања жеља.
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Веза између реклама и медијских садржаја комплексна је,
слојевита и нераскидива. Многи медијски садржаји за које
мислимо да су бесплатни – плаћени су пажњом оних који
их гледају, а који дају вредност и нашем пословању. Пажња
је ресурс којим свако од нас располаже, а који, из дана у дан,
вреди све више. Пажњу имамо врло ограничено и њом ретко
располажемо рационално. Сви који се бавимо неким послом
жудимо за пажњом својих сарадника, партнера, а највише
корисника наших услуга и купаца наших производа. Људска
пажња је ресурс за којим жуде медији, компаније, бизниси
и сваки садржај је креиран са намером да нам узме више
пажње, да је попут магнета привуче и задржи је што дуже на
нашој поруци, нашем сајту, нашем посту, нашој брошури…
Од тога ком ће садржају наша циљна група поклонити своју
пажњу – зависи успех нашег бизниса, продаја, снага нашег
бренда, па и жеља људи да сарађују и раде са нама. Уколико
је реклама довољно убедљива, публика ће пожелети да купи
наш производ или услугу. Тако се њихова пажња поклоњена нашој или конкурентској реклами у паузи садржаја који
су гледали или слушали претвара у одлуку о куповини и,
самим тим, зараду за бизнис/оглашивача.
Сви медији, традиционални подједнако као и дигитални,
желе да за своје садржаје (програме, емисије, објаве, постове
итд.) обезбеде што већу публику, јер што је публика већа,
рекламе ће видети или чути више потенцијалних купаца.
Уколико велики број људи прати неки програм, он ће имати
више реклама, а тиме и већу зараду за медиј, али и за бизнисе/оглашиваче који се путем тог медија рекламирају. Зато су
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медији на тржишту у непрекидној борби за сваког гледаоца,
читаоца или слушаоца кога ће моћи да „продају” нама, оглашивачима, и тиме обезбеде и свој опстанак и финансијски
профит, али дају и вредност нашем бизнису.
Различита истраживања говоре о стотинама, често и о хиљадама рекламних порука дневно које сви региструјемо, свесно
или несвесно. Робне марке, логои, слогани, од екрана и билборда до покретних реклама у превозу и исписа на гардероби – када размислимо, схватимо и да је свако од нас, такође,
реклама за производе које користимо, носимо, заговарамо
њихову употребу. Неће свака рекламна порука имати исти
утицај на нас и наше кориснике (купце). Рекламе своју моћ
дугују механизмима којим комуницирају, али особине личности припадника наше циљне групе, њихова способност
да критички промишљају, анализирају неки садржај који им
пласирамо, на крају, утичу на резултат огласа.

Како „раде” рекламе?
Реклама (рекламирање) врста је комуникације којом креатор
рекламе покушава да убеди публику у корисност одређеног
производа, услуге или сервиса. Утицај на публику се може
остварити на различитим нивоима – промена перцепције,
става, стицање новог знања и нових информација, креирање
позитивног утиска и, коначно, усмеравање понашања и доношење одлуке о куповини. Рекламе се, заправо, баве убеђивањем и утицањем на ставове и понашање циљне групе,
покушавајући да их усмере ка оним одлукама и начинима
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размишљања од којих ће сâм оглашивач имати користи,
тренутно или дугорочно. Рекламе имају циљ да убеде људе
у пожељност и атрактивност одређеног производа, сервиса
или услуге.
Са порастом броја медијских канала и платформи, са порастом броја медијских садржаја који нису више везани за
одређени ТВ или радио програм – усложњавају се и механизми и облици рекламирања. Рекламе до наше публике
стижу у сваком тренутку, на свакој платформи, крију се иза
спонзорисаних објава или заводљивих спотова, за које ни
сами нисмо одмах свесни да желе нешто да нам продају. Рекламни садржаји прекидају Јутјуб спотове, низ песама које
слушамо на неком сервису, „упадају” на наше профиле на
друштвеним мрежама. Понекад и сами постајемо канал за
преношење рекламне поруке, када поделимо објаву о неком
догађају, о медијском садржају који гледамо или читамо, слушамо, па чак и о производу који користимо. Рекламе су данас
део не само одређених, јасно дефинисаних и обележених
простора већ и наших личних канала комуникације.

Потрошачко друштво

Сама потрошачка култура израста из све веће доступности
и све веће количине производа који су у понуди, а истовремено, свесним или потиснутим, осећањима незадовољства свакодневним, убрзаним животом у коме почиње да недостаје
осећање унутрашњег задовољства. У таквим околностима,
куповина и потрошња, потпомогнуте обећањима реклама и
других медијских садржаја о срећнијем и квалитетнијем животу, постају замишљен начин да се кроз поседовање оствари нека врста бар привременог осећања среће, благостања и
постигнућа.
Оно што у медијским садржајима, било да је реч о рекламама
или другим програмским сегментима, изостаје или је недовољно заступљено јесу поруке којима се афирмише и јача
став да срећа, задовољство, испуњење и признање могу произаћи из нематеријалних вредности, као и личних резултата
заснованих на знању, успеху у раду, позитивним особинама
за заједницу и своју групу или окружење. Медијски садржаји
занемарују, умањују или потпуно искључују посвећеност
различитим искуствима или бесплатним активностима које
за кориснике могу произвести једнако позитивна осећања
као брендиране услуге или брендирани предмети.

О потрошачком друштву говоримо када куповина постане
радња која није мотивисана неопходношћу и потребом. Када
купујемо производ, сервис и услугу само зарад неке врсте
уживања у активности трошења, задовољства и остваривања замишљеног статуса кроз поседовање одабране робе –
можемо рећи да подржавамо културу конзумеризма.
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Примери добре пословне праксе
Компанија која оличава дух етичког маркетинга, брине о
вредностима својих потрошача и на свим каналима комуникације (у свим рекламама) конзистентно и посвећено комуницира са њима јесте „Боди шоп”. У питању је светски ланац
производа за негу лица и тела. Од оснивања посвећени су поштеном поступању са радницима, избегавању тестирања на
животињама, коришћењу органских производа и промоцији
здравља. Ове вредности су често у средишту њихових маркетиншких кампања. Етичка природа компаније истакнута
је као оно што их разликује од конкурената у козметичкој
индустрији. На њиховој веб-презентацији може се видети да
их никада није било страх да се издвоје из гомиле и заузму се
за оно право, широм света трагајући за најфинијим, етички
добијеним састојцима за израду читаве лепезе природних
козметичких производа.

За даље читање:
https://medijskapismenost.com/tema/oglasavanje-2/
https://digitalmarketinginstitute.com/blog
https://marketingmreza.rs/
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html

Њихова посвећеност бизнису као средству за постизање
општег добра већа је него икада пре. Као део посвећености
циљу „обогати, не експлоатиши”, њихова мисија је да обогаћују своје производе, људе и планету. То подразумева
коректну трговину са фармерима и добављачима и пружање
помоћи локалним заједницама да напредују преко њиховог
програма трговине са локалним заједницама, који је у потпуности вегетаријански и који је увек био чврст у свом ставу
против тестирања козметике на животињама.
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Заштита података о личности
и ГДПР у Србији

„
Били интимни, приватни или јавно доступни, подаци о нама су саставни део наше личности, а њихова заштита је део
заштите нашег права да слободно одлучујемо о свом животу. У те слободе спада и одлука шта ћемо и коме рећи о
себи, као и право да знамо и ограничимо шта неко може да уради са информацијама које зна о нама.
Фондација Шер

У дигиталном окружењу врло често нам количина и врста
података које делимо обезбеђује бројне „бесплатне” сервисе,
апликације и садржаје које користимо. Нажалост, значајан
обим тих података делимо несвесно или не разумејући
последице омогућавања приступа нашим подацима неким
„трећим лицима” преко компанија чије услуге користимо.
Иако свест грађана о важности приватности и вредности
личних података расте, још увек постоји простор за отворенију, транспарентнију и јаснију комуникацију између оних
који наше податке користе, па самим тим имају и одређене
обавезе, и грађана као власника тих података, који имају
врло јасно дефинисана права у том процесу размене.
У дигиталном свету постали смо свеснији трагова које
остављамо за собом крећући се онлајн. Посетивши било који
веб-сајт, колачићи су ту да забележе сваки наш клик, паметни телефони региструју наше локације, кретање улицом
бележе камере, у будућности ће препознавати наша лица.
Технологија напредује, машине „уче” и данас смо, прак-
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тично, потпуно интегрисали надзор у свакодневни живот.
Истовремено, начини надзора су све софистициранији.
Заправо, и нисмо свесни како све подаци о нама налазе свој
пут до трећих лица. Дигитално доба, осим бројним новим
могућностима и предностима за нас, као публику, долази и
са теретом непрекидне доступности, бриге за приватност
наших података.
Врло често искуство у онлајн окружењу јесте директно контактирање са појединцем различитим каналима комуникације – од имејла преко апликација – са циљем продаје одређене услуге, понуде неког сервиса, информисања о различитим
производима и садржајима. Ове ситуације из свакодневног
живота тичу се употребе личних података, а често је нејасно
како поступити да би неко обрисао те податке, исправио их
или престао да њима располаже и дистрибуира их даље.
Са друге стране, у повезаном, умреженом дигиталном свету
лични подаци су валута којом се „купује” коришћење од-
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ређених услуга, сервиса, платформи, па се зато све чешће
поставља питање колико личних података је свако спреман
да жртвује да би живео у удобнијем свету.
Персонализација сервиса и садржаја у пољу медија, технологије и све већег броја услуга директно је повезана са бригом о
заштити података сваког појединачног корисника, односно
грађанина. Одговорност и брига компанија за приватност и
податке до којих долазе остала је једна од најважнијих одлика успешног пословања и неопходан квалитет у савременом
пословном окружењу. Свест грађана, корисника и потрошача о вредности и сензитивности личних података расте убрзано протеклих година, а њу би требало да прати и транспарентност бизниса када је у питању начин прикупљања тих
података и располагање њима. Да би публици могли да се
обезбеде квалитетнији, прецизније кројени и са њиховим
потребама усклађени и усаглашени сервиси, садржаји и
услуге, биће неопходно створити однос поверења и међусобног интереса, који ће бити заснован и на веома детаљном
познавању сваког појединачног корисника – дакле, располагању његовим личним подацима и познавању његових
навика и образаца потрошње садржаја. Одговорне компаније данас посебну пажњу поклањају креирању безбедних
окружења за приватност корисника, односно усвајају јасна и
детаљна правила чији је циљ стварање односа заснованог на
поверењу.
Фотографија: Pexels.com
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Истовремено, количина и прецизност личних података
којима компаније располажу постаје драгоцен ресурс који
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све чешће прави разлику у успеху пословања. Препоруке,
циљане кампање, огласи – све што до корисника долази
захваљујући употреби вештачке интелигенције засновано
је на подацима које су управо ти корисници о себи открили.
Некада се лични подаци деле несвесно и невољно – довољно је сурфовање интернетом, а некада и са намером, када је
једном попуњен упитник ка жељеном садржају или сервису.
И док, са једне стране, расте притисак да се приватност и
лични подаци заштите, истовремено се отвара простор да
сами потрошачи монетизују сопствене податке продајући их
као одређену врсту робе.
Сведоци смо бројних крупних скандала у вези са непажљивим или злонамерним руковањем личним подацима и
небригом о приватности корисника – од Кембриџ аналитике до Воцапа – а извесно је да чак и много мањи инциденти
могу да угрозе добру репутацију бренда, компаније, организације или пројекта. „Свака интеракција са корисником
– онлајн или офлајн, унутар апликације или на интернету
– има потенцијал да изгради или уруши поверење” (PwC,
Entertainment and Media Outlook Perspectives 2019‒2023).
У последње време све чешће слушамо о приватности, личним подацима, дигиталном отиску и амбицији великих
компанија чије дигиталне сервисе, услуге и апликације
користимо да нас контролишу тако што ће (зло)употребити
податке које им често несвесно дајемо сваким кликом који
направимо онлајн.
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Теме прикупљања личних података, њихово обрађивање
и даље коришћење дошле су у фокус домаће јавности
усвајањем Закона о заштити података о личности, који
представља локални одговор на Општу уредбу Европске
уније о заштити личних података – ГДПР (енгл. General Data
Protection Directive), усвојену 2018. године.
Овим законом, као и другим сличним иницијативама, покушава се успоставити равнотежа између неопходности коришћења и дељења личних података у ери дигитализације и
истовремене заштите приватности и онемогућавања злоупотребе тако доступних података. Зато је у овом процесу неопходно активно и информисано учешће сваког појединца,
корисника или потрошача, као и компанија, организација
или удружења и иницијатива које користе дигиталне алате
и, захваљујући личним подацима, обезбеђују своје услуге
или комуникацију са публиком.
Да бисмо могли да заштитимо своје личне податке и своју приватност, морамо да препознамо начине на које личне податке
сами делимо и начине да се заштитимо онлајн. Право на приватност је препознато као једно од основних људских права
много пре појаве дигиталних технологија, али је ово право
данас много угроженије и изложено већим претњама управо
због свега онога што су дигитални медији донели у наш свакодневни живот. Kао лица на која се подаци односе, грађани,
по Закону о заштити података о личности (ЗЗПЛ), имају низ
права која могу да остваре у односу на руковаоце подацима,
било да је реч о јавном или приватном сектору. Нова правила
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која се примењују од усвајања поменутог закона проширују
права корисника и боље их дефинишу, у складу са новим околностима економије података и напредним технологијама.
Трећина испитаника одговорила је да је упозната са Општом
уредбом о заштити података (ГДПР) и Законом о заштити
података личности, што је благо виши проценат у односу на
прошлу годину. Дакле, у свим параметрима који се односе на
приватност и сигурност на интернету – проценат упознатости и употребе релевантних алата сада је виши у односу на
прошлу годину, са изузетком знања како да се лични подаци
заштите на интернету.
Генерација „Зед” (12-18)

Генерација „Зед” (19-23)

Миленијалци

На графикону 6.4. представљени су одговори на питања која
се односе на приватност и сигурност на интернету за ову
годину, према генерацијама. Уопштено гледано, старији
припадници генерације Z и миленијалци највише су упознати са приватношћу и сигурношћу на интернету, док су (као и
према прошлом истраживачком циклусу) најмање упознати
тзв. беби-бумери. Уопштено гледано, постоји образац да су
испитаници свих генерација више упознати са „политиком колачића” и начинима за заштиту личних података на
интернету, а док најмање користе апликације за управљање
шифрама.

Генерација Икс

Беби-бумери

58 69 72 50 37

35 37 45 29 26

33 49 38 22 18

25 40 30 17 12

54 71 62 42 30

26 38 42 29 25

Знате чему служи
„политика
колачића”?

Читате „политику
колачића”?

Користите
двоструку
верификацију
интернет профила?

Користите
апликације за
управљање
лозинкама?

Знате како да
заштитите личне
податке на
интернету?

Упознати сте са ГДПР
и новим Законом о
заштити података о
личности?

Графикон 6.4. Самопроцена испитаника о степену сигурности на интернету
(Резултати су исказани у процентима, према генерацијама).
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Практична вежба
Покушајте да унутар своје организације мапирате податке
којима располажете, као и процедуре којима до тих података
долазите.
Један од могућих начина класификације података:1
Да ли унутар ваше компаније, организације или институције постоји база поверљивих података? Које податке третирате као поверљиве?
На који начин се поверљиви подаци чувају и да ли су дефинисане процедуре приступања тим подацима?
У коју врсту података бисте сврстали податке о историји
свог пословања? (У питању су најчешће подаци који јесу или
би морали бити јавно доступни, њима може имати приступ
свако. Ти подаци су доступни путем Агенције за провредне
регистре, али су обично доступни и на онлајн профилима
компаније.)
У коју врсту података бисте сврстали податке о платама
запослених? (Ова врста података се третира као поверљив
податак и приступ тим подацима имају унапред дефинисана
лица, са посебним овлашћењима – финансијски директор,
1

Извор: https://www.sharefoundation.info/Documents/vodic_zzpl_
gdpr_share_2019.pdf.
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генерални директор, менаџер пројекта и сл. Ови подаци се,
такође, чувају, а за њихову заштиту израђују се посебне процедуре које се односе на интерне податке.)

Примери добре праксе – „Гугл” и „PwC”
Комуникација компанија, различитих организација или
пројеката са корисницима активирањем ГДПР правила постала је оптерећенија обавезом да се свако упозна са детаљима политике приватности, употребом „колачића” и односом
према личним подацима.
Ова комуникација, односно обавештавање корисника о
новим правилима, може се одвијати на различите начине,
више или мање креативне, усклађене са вредностима и угледом бренда.
Према ГДПР правилима, сагласност је „свака слободно дата,
конкретна, информисана и несумњива индикација да је
корисник спреман и сагласан и да је то изразио изјавом или
јасном афирмативном активношћу да се лични подаци ње
или њега обраде”.
„Гугл” је показао проактивност у процесу прибављања
сагласности својих корисника и упознавању са новим правилима коришћења услуга и сервиса и чак две године пре рока
започео те активности. Процена компаније је била да ће на
тај начин својим корисницима послати поруку одговорног
пословања и бриге о укрштању технологије са приватношћу
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и личним подацима. „Гугл” је својом комуникацијом желео
да охрабри кориснике да о личним подацима размишљају из
перспективе размене ради унапређења услуга и сервиса које
им компанија обезбеђује онлајн.
На почетној страници (home page) активиран је линк ка
условима који се односе на приватност, са детаљним обавештењима која се врста података и на који начин користи. Такође, „Гугл” је учинио доступним шест контролних кућица,
где се могу лако укључити или искључити одређене опције,
као што су историја претраживања, прегледани видео-садржаји или локација корисника.
Финансијска консултантска компанија „PwC” такође је дала
добар пример прибављања сагласности корисника њених
садржаја, сервиса и услуга онлајн, односно путем имејла.
Њен позив за добијање сагласности садржао је опис шта ће
се налазити у њеним маркетиншким имејловима: опција да
се корисник искључи у сваком појединачном имејлу, линк ка
детаљима политике приватности „PwC”, право да се сагласност повуче у сваком тренутку, напомена да ће прималац
имејла, уколико не одговори, бити третиран као неко ко није
дао сагласност за обраду података.

Фотографија: Pexels.com
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Такође, обавештење о примени ГДПР било је написано јасним језиком, личним тоном и уз детаљна објашњења сваке
активности и навођење рокова.
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Дезинформације,
информације које обмањују
и лажне вести у контексту
бизниса

„
Лаж обиђе пола света док истина обује ципеле.
Енглеска пословица

Савремене комуникационе технологије пружају неслућене
могућности за манипулацију друштвеним мрежама путем
обмањујућих информација, дезинформација и лажних
вести. Борба против ове врсте злоупотреба подразумева
познавање алата којим је могуће утврдити веродостојност
информација, превенцију потенцијалне штете, као и модалитете борбе за заштиту бренда и очување репутације у
пословном окружењу.
Свака информација, укључујући и ону из сфере бизниса, треба
да одговори на пет кључних питања: Ко?, Шта?, Где?, Када? и
Како?. Овим питањима се, евентуално, могу додати и питања:
Зашто? и Шта то значи?. Редослед поменутих питања није
унапред дефинисан и, као такав, условљен је контекстом који
се везује за конкретну информацију. Професионално и етичко
информисање подразумева да вест треба да буде истинита и
прецизна, независна, објективна и непристрасна, хумана и
одговорна, а информативни садржаји проверени и поуздани,
веродостојни, прецизни, објективни и потпуни.
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Информисање може прерасти у дезинформисање уколико
критички не приступимо садржају и не преиспитамо његово
порекло, значење и његову поузданост. Зато је веома значајно утврдити истинитост и поузданост информативног садржаја, која се утврђује уз помоћ следећих питања: Ко га је написао?, Како је настао?, Зашто је настао?, Када је настао?, Шта
од информација недостаје?, Како можемо да сазнамо више?.
Резервисаност према анонимним изворима информисања,
опрезност при извештавању и јавном изношењу сопствених
реакција неки су од предуслова за заштиту од дезинформисања.
Бројни су извори информисања који стижу до масовне
публике путем различитих медија, сервиса, апликација, канала и уређаја. Многи садржаји се дистрибуирају друштвеним мрежама путем препорука, дељења, коментарисања
и промовисања текстуалних и аудио-визуелних садржаја.
Поузданости и веродостојност информативних садржаја
постаје неупоредиво комплексније питање у дигиталној
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ери, због пораста броја канала информисања и садржаја које
производе појединци са различитим намерама и циљевима.
Креирање и дељење вести одвија се путем мобилних уређаја,
захваљујући којима је свако у могућности да произведе
слику, видео, текст о догађају из окружења и подели је са
својим пратиоцима на друштвеним мрежама. Једноставна
и лака продукција и дистрибуција довела је до загушења
информацијама, самим тим и до опадања квалитета информативних садржаја.

Дезинформације и лажне вести у пословном
контексту
Епидемија лажних вести се непрестано шири са порастом
дигиталне технологије и чињеница је да свако може објавити било коју неистину на мрежама. Лажне рецензије могу
утицати не само на репутацију компанија већ и на ефикасност маркетиншких платформи тако што ће смањити рангирање странице на основу оцена прегледа. Користећи алате
за управљање репутацијом, компаније имају инструмент
који ће им помоћи у борби против ширења лажних рецензија.

Фотографија: Pexels.com

74

Компаније су редовна мета кампања за дезинформације на
мрежи, које могу имати велики утицај на репутацију бренда и финансијске резултате. Да бисмо ефикасно ублажили
овакве ситуације, потребно је да имамо стратегију комуникације која треба да буде подржана од стране руководства,
правних и сигурносних служби. Разлог за то јесте што је
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потребно само неколико сати да лажне информације постану виралне. Наиме, једна лажна вест, у просеку, дође до 1500
особа шест пута брже него истинита.
Изградња поверења је кључна и оно се ствара адекватном
комуникацијом, доследним и аутентичним наступом у
јавности. Транспарентна комуникација помаже у одржавању објективности у изјавама, причи или објашњењима,
пружајући чврст оквир за саопштења за јавност, постове на
блоговима и одговоре на друштвеним мрежама. Докази и
чињенице су веома важни, јер дају кредибилитет, али уколико не додамо једнаку меру истине и стварне емпатије, сви
подаци могу пропасти. Наша публика жели да зна да осећамо шта се дешава.
На компанији је да контролише причу, а не да прича контролише компанију. Уколико лажна вест кружи о нашој компанији, потребно је да издамо саопштење које говори о томе.
Поверење је у оваквим ситуацијама на стакленим ногама, а
најбољи начин да одговоримо јесте да пустимо наше купце
да говоре о нама. Потребно је да брзо реагујемо и утврдимо
извор погрешних информација. Оне често долазе од конкурената, активиста, а тачне информације треба проширити
на што више канала, често и више пута како би се контролисало даље ширење дезинформација.
Успешне компаније разумеју своја тржишта, купце и партнере, а уколико пажљиво ослушкују публику, лакше могу
да примете и реагују на лажне вести пре него што ситуација
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измакне контроли. Једном када препозна шта се дешава,
требало би да компанија идентификује профиле који шире
дезинформације, а затим да контактира са одговорним
тимом на друштвеној мрежи на којој се увредљив садржај
појавио, за сваку платформу припреми доказе о кршењу
услова коришћења услуге.
Европска комисија саставила је, 2018. године, Кодекс добре
праксе за сузбијање дезинформација, који је прихватило
свих пет технолошких гиганата. Иако Гугл, Фејсбук, Твитер,
Мајкрософт и Тикток нису у потпуности поштовали поменути кодекс, чињеница је да је „Твитер то радио боље од
осталих”.1
Недавно је Фејсбук преузео додатне активности како би
лажне информације допрле до што мањег броја корисника
ове друштвене мреже. То је наставак акције у борби против
лажних вести, која је започета пре пет година, када су покренути програми за брзу проверу садржаја. Паралелно је
развијано партнерство са редакцијама и организацијама
које проверавају истинитост објава, које постају обележене
ако се утврди да су лажне, уз информацију да је реч о манипулацији. Фејсбук однедавно проверава садржаје, које поред
група на ову друштвену мрежу стављају и појединци. Осим
тога, сваки корисник који буде желео да лајкује страницу са
спорним садржајем биће упозорен да је у питању дезинфор1

https://euractiv.rs/11-mediji/193-vesti/16225-euobzerver-tviter-najboljiu-primeni-kodeksa-eu-o-dezinformacijama
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мисање, уз додатно појашњење и доступну архиву сличних
садржаја који потичу са те странице, што би требало да
помогне корисницима да донесу ваљану одлуку ако желе да
запрате поједине садржаје.2 Оваква уређивачка и пословна политика водећих технолошких гиганата представља
допринос развоју медијске писмености, чији се индекс мери
сваке године. Србија се налази на 29. месту ове листе, која
обухвата тридесет пет европских држава.3
Постоји неколико начина како да компаније заштите свој
бренд, да се носе са лажним вестима и заштите своју репутацију. Први је мониторинг, а постоје напредни алати за
праћење медија и слушање на друштвеним платформама.
Пажљиво праћење и надгледање ситуације могло би да побољша време нашег реаговања на кризну ситуацију и контролу настале штете.
Важно је имати план реаговања и комуникације током кризе
пре него што се она догоди. Компаније стварају директне канале комуникације до своје циљане публике и много улажу
у стварање садржаја који је релевантан, користан и инспиративан. Бити поуздан и цењен извор информација може
помоћи бренду у кризним ситуацијама. Пожељно је да се
компаније повежу са партнерима са којима имају заједничке
2

https://www.raskrikavanje.rs/page.php?id=Pojedinci-koji-sire-laznevesti-od-sada-na-udaru-Fejsbuka-853

3

https://infogram.com/medialiteracy_2021_sources-and-data_en1hmr6g7eljp9z6n?src=embed
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интересе и циљеве, јер брендови који имају јаке везе у заједници и на тржишту моћи ће да се носе са пословним претњама и кризом репутације из погодније позиције.

Пример добре праксе
Тролови су најбројнија група актера који шире дезинформације и они нису мотивисани профитом, већ жељом да
наштете одређеним корпорацијама. Један од примера је
случај из 2017. године, када је на Твитеру покренута анонимна кампања против „Старбакса”. Постављен је велики број
лажних твитова који промовишу „Дан сањара”, када ће овај
ланац трговине делити бесплатна пића имигрантима без
докумената. Седиште компаније је морало брзо да реагује и
супротстави се наизглед легитимним огласима на друштвеним мрежама који су користили хаштагове #BorderFreeCoffee,
али су имали и све елементе брендирања поменуте компаније. Компанија „Старбакс” је свој одговор послала кроз исту
друштвену мрежу на којој се лажна вест појавила и саопштила да није одговорна нити на било који начин повезана са
кампањом.
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За даље читање:
https://osis.bg/?p=3750&lang=en
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/how-to-deal-with-fakeonline-reviews-for-your-business
https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscounc
il/2020/08/25/16-business-strategies-for-dealing-with-fakenews/?sh=1732406d53e8
https://www.washingtonpost.com/outlook/fake-news-threatens-ourbusinesses-not-just-our-politics/2019/02/08/f669b62c-2b1f-11e9-984d9b8fba003e81_story.html?fbclid=IwAR16kQRT1HZFHOgmi3QUf0EI2Th
EZko6MxABSn9iCZjHQNHPNU8xDFCM-BI
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Вештачка интелигенција
и утицај на пословање

„
Чини се вероватним да, једном када започне метода машинског размишљања, неће требати много времена да
машине надмаше наше слабе моћи... Могле би да разговарају једне с другима, да изоштре своју памет. Стога би у
некој фази требало очекивати да машине преузму контролу.
Алан Тјуринг

Чињеница је да вештачка интелигенција и машинско учење
утичу на сваки сегмент технолошке индустрије. Користе се
свуда, од корпорација до гејминга, и веома много утичу на
пословни свет. Компаније попут „Фејсбука” и „Гугла” уложиле су велике наде и напоре у машинско учење и већ користе
ову технологију у својим производима. Технологија машинског учења користи вештачку интелигенцију да континуирано учи из података, а затим производи алгоритме које
треба следити. Будући да подаци садрже изузетно обимне
низове бројева и информација, људи их не могу лако разумети и, уколико би требало да сами раде на тим алгоритмима,
то би изискивало немерљиво више времена и ресурса. Предузећа – од малих и средњих до великих – мораће да укључују
машинско учење у различитом степену у своје пословање.

Персонализација и предвиђање
Сигурно сте били у прилици да претражујете интернет
преко различитих уређаја у потрази за неким производом
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и да се, након неколико прегледа или прикупљених информација, вратите свом послу и другим обавезама. Касније тог
дана посетите Фејсбук, отворите онлајн портал и пронађете
огласе баш о том производу. Одједном почињете да га виђате свуда. Уколико користите Нетфликс или Јутјуб, сигурно
сте приметили да вам креиран предлог листе садржаја за
гледање нуди садржаје сличне оним које сте већ гледали.
Све ово почива на вештачкој интелигенцији и машинском
учењу.
Ове технологије помажу оглашивачима да персонализују
свој маркетиншки приступ и креирају додату вредност за
све у домену дигиталне економије. Захваљујући поменутом
технолошком развоју, у малопродајном сектору смањене су
залихе продавница, побољшано је време испоруке и вишеструко је смањен повраћај средстава. Трендови кажу да ће се
револуција у оглашавању наставити и да ће они који продају
услуге и робу уз помоћ машинског учења моћи да стекну све
дубљи увид у умове и срца купаца, што ће резултирати још
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квалитетнијом персонализацијом порука и већим степеном
остварених куповина.

Боља сигурност вашег пословања
Сајбер безбедност остаје једна од најчешћих брига за предузећа свих врста. Сада, са напретком у машинском учењу,
могу се решавати и питања сајбер безбедности. Имајући то у
виду, морамо имати на уму да хакери, такође, могу да користе ове технологије да наштете предузећима. Дакле, сајбер
напади постају веома софистицирани и паметнији у приступу. Стога ће бити од значаја примена вештачке интелигенције у вашем предузећу ради заштите осетљивих података,
јер машинско учење може унапред идентификовати рањивости.

Унапређење процеса запошљавања и
људских ресурса
Имајући у виду све већи напредак вештачке интелигенције
и машинског учења, све је извесније да ће они, такође, доминирати у сектору људских ресурса. Помажу у томе да се
репетативни задаци смањују и знатно убрзавају операције.
Многе компаније развијају претраживаче посла, добијају најприкладније кандидате, ефикасније прегледају биографије,
па чак и воде разговоре о запошљавању на даљину, посебно
од почетка пандемије ковида 19.
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Бржа мобилна интеракција
Свако ко је користио „Гуглов” преводилац неколико година
могао је да увиди колико је напредовао превод текстова на
различитим језицима. Такође, у последње време, сасвим је
уобичајено да, на пример, на мрежи Линкдин имамо опцију
превођења неког поста. Наши уређаји су све тањи и мањи,
а меморија и њихове могућности се све више побољшавају.
Слично томе, вештачка интелигенција и машинско учење
помажу компанијама да постану приступачније, глобално
присутне и конкурентне. Дакле, оно што је данас могуће и
пожељно јесте да видљивост своје компаније оптимизујете у
складу са трендовима на тржишту.

Управљање односима са клијентима
Вештачка интелигенција и машинско учење, такође, мењају
начин на који предузећа комуницирају са својим купцима.
Већ видимо системе за управљање односима са купцима.
Корисничка услуга остаје изузетно важан део свих предузећа, без обзира на величину и врсту индустрије. Вештачка
интелигенција и машинско учење постају све ефикаснији у
процесу обраде упита и жалби купаца путем чет-ботова. Све
ово помаже компанијама да комуницирају благовремено са
својим корисницима, да граде и негују своје клијенте, креирају заједнице и поверење.
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Друштвене мреже и важност
интеракције са купцима за
углед бизниса

„
’Build it, and they will come’ only works in the movies. Social Media is a build it, nurture it, engage them, and they may
come and stay.
Seth Godin

Корисници друштвених мрежа чине највећи део глобалног
дела популације, а користе их ради промовисања сопствених
вредности и свега што им је важно и занимљиво. Поред тога,
њихово коришћење ради промовисања бизниса постало је
најбољи начин за интеракцију са потрошачима (повезивање
са циљном групом), за личну и двосмерну (често вишесмерну) комуникацију, у којој фирме имају прилике да слушају,
чују и разумеју своје људе.
Истраживања показују да 97 одсто бизниса користи
друштвене мреже за промоцију свог пословања, а 78 одсто
продаваца који користе интернет за продају својих производа забележило је много боље пословне резултате од оних који
нису онлајн. Друштвене мреже омогућавају креирање јединственог садржаја, слушање и повезивање са пратиоцима,
релативно лаку анализу резултата и креирање релевантних
кампања, усмерених ка онима који дају вредност бизнисима.
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Како се повезати са онима који дају
вредност нашем пословању?
Успешан маркетинг зависи од стварања корисничког искуства које је интегрисано на више платформи, а које подразумева ангажовање на друштвеним мрежама као средство које
нас доводи до купаца. Људи свакодневно проводе по неколико сати на друштвеним мрежама и, уколико не успемо да
„купимо” њихову пажњу, велика је вероватноћа да ће ступити у интеракцију са другим брендовима уместо са нама.
Некада су бизниси комуницирали са својом циљном групом кроз рекламу на телевизији, радију или у штампи.
Ови медији омогућавају једносмерну комуникацију, док
су друштвени медији из темеља променили начин на који
функционише комуникација између бизниса и њихових купаца. Комуникација је, захваљујући друштвеним мрежама,
постала двосмерна и омогућава купцима да ступе у контакт
са својим омиљеним брендовима на потпуно нове начине.
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Ангажовање на друштвеним мрежама је мера колико ефикасно компанија одржава однос и интеракцију са својим
пратиоцима на друштвеним мрежама. Постоји неколико
начина за мерење ефикасности ангажовања на друштвеним
мрежама – свиђања, помињања, дељења, прикази, коментари, претплате – и у корелацији је са бројем људи који стварају
везу са брендом. Према Глобалном веб-индексу, 30 одсто
укупног времена проведеног на мрежама требало би да проведемо у интеракцији са пратиоцима.

Веома је важно да чујемо шта корисници очекују од нас, а то
се постиже ослушкивањем публике. Слушање и праћење
циљне групе доприноси томе да превазиђемо дељење садржаја који нема вредност за нашу заједницу и делимо садржај
који ће они сматрати корисним. Велике су шансе да ће наши
купци, уколико им затреба информација, одговор прво потражити на друштвеним мрежама. Истраживања показују
да 32 одсто пратилаца очекује одговор на друштвеним мрежама у року од 30 минута.

Друштвене мреже дају бизнисима јединствен начин повезивања са пратиоцима и кроз комуникацију са њима можемо
сазнати више о потребама и навикама наше циљне групе,
што омогућава да креирамо садржај са којим ће се поистоветити и на који ће реаговати. Исто тако, можемо идентификовати тон и језик који користи наша циљна група. Коришћењем друштвених мрежа, компаније могу да повећају
свест о бренду, персонализују разговоре, повећају продају,
промовишу производ или услугу, а сваки отворен налог на
друштвеним мрежама требало би посматрати као алат уз
помоћ ког можемо побољшати транспарентност и ефикасност, али и изградити дугорочне и квалитетне односе са
својом публиком.

Профили на друштвеним мрежама су транспарентни и
важно je показати пратиоцима да брзо реагујемо и одговарамо на питања и коментаре, што може довести до јачања
нашег бренда, али и изградње поверења. Отворена комуникација и решавање проблема и примедби наших пратилаца
могу довести до тога да неки скептици прерасту у заговорнике нашег бренда.

Мониторинг (континуирано праћење налога на друштвеним мрежама) кључан је за успешно пласирање поруке. Мониторинг је ефикасно и транспарентно средство за припрему тема о којима желимо да комуницирамо у јавности.
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Изградња односа са пратиоцима има циљ да они увек буду
присутни и ангажовани на објавама и временом почну и
сами да промовишу вредности наше компаније. Маркетинг
„од уста до уста” нешто је чему сви тежимо, а када имамо
задовољне пратиоце који шире наше идеје и ентузијазам,
имамо и сигурне купце. Јефтиније је – и паметније – задржати верне пратиоце него конвертовати само нове.
Свака комуникација на друштвеним мрежама треба да буде
персонализована, што разговор чини угоднијим и показује
корисницима друштвених мрежа да разговарају са људима
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из стварног живота. Било да једноставно комуницирамо
или се бавимо корисничким проблемима својих пратилаца,
кључно је стварање те личне везе. Профили на друштвеним
мрежама који активно комуницирају са својим пратиоцима,
слушају и одговарају на потребе својих купаца, сугестије
или упите могу побољшати лојалност бренду и стећи предност у односу на своју конкуренцију.
Приликом креирања стратегије комуникације на друштвеним мрежама посебну пажњу треба посветити креирању
адекватног садржаја који је информативан, актуелан, занимљив и на одређен начин позива пратиоце да учествују
дајући мишљења, идеје, коментаре. Веома је важно да
покажемо својим пратиоцима да нам је стало до њиховог
мишљења, да чујемо њихове бриге и потребе, као и да смо
спремни да предлоге и сугестије усвојимо и делујемо у њихову корист.
Садржај на профилима на друштвеним мрежама нипошто
не сме бити преплављен објавама које искључиво промовишу производ или предузеће, јер пратиоци у том случају неће
реаговати у складу са нашим очекивањима. Вероватноћа за
дељењем оваквог садржаја биће мања, а врло вероватно ће
престати да прате наш профил.
Објаве на друштвеним мрежама које нису циљане, информативне и корисне еквивалент су затрпавању поштанских сандучића нежељеном поштом. Садржај који делимо треба да
ствара трајну везу и гради јаку емоцију са нашим пратиоци-
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ма. Потребно је обезбедити добру равнотежу између промотивног садржаја и едукативне вредности коју пружамо својој
публици, било да је реч о бесплатним услугама, кодовима за
попуст или знању.
Хумор је златан начин универзалног повезивања са људима.
Објављивање мимова, гифова, видео-клипова и другог примамљивог садржаја помоћи ће нашим пратиоцима да остану ангажовани и подстаћи их да садржај поделе са својим
пријатељима.
Однос са пратиоцима на друштвеним мрежама често може
изгледати тежак и компликован за реализацију, али уколико
га схватимо као изазов и приступимо му са јасно дефинисаном стратегијом – искрена емоција, заједничке вредности и
ширење истих идеја резултат су који се подразумева.

Пример добре праксе
„Металац” је бренд чије име асоцира на традицију и изазива
носталгију, али је своју комуникацију и понуду прилагодио
очекивањима и потребама своје циљне групе, са посебним
освртом на млађе генерације. За кратко време компанија је
успела да направи преокрет на друштвеним мрежама и са
традиционалног начина комуникације пређе на опуштену,
занимљиву и духовиту комуникацију и на тај начин привуче
велики број пратилаца и коментара.
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Маркетинг на друштвеним мрежама покренули су 2011.
године, отварањем Фејсбук странице и Твитер налога. Ширење заједнице која тренутно броји око 400.000 пратилаца
на различитим налозима, од Фејсбука до Јутјуба, последица
је занимљиве комуникације која привлачи пажњу, а иза које
стоји добро познавање бренда и друштвених мрежа. Велику
пажњу поклањају двосмерној комуникацији са пратиоцима
и мишљењу публике. Пажљивим слушањем циљне групе
увек стављају до знања својим пратиоцима да су ту за било
какво питање или проблем.
За даље читање:
https://digitalmarketinginstitute.com/blog/social-media-is-acustomer-service-channel-whether-you-like-it-or-not
https://sproutsocial.com/insights/build-customer-relationships/?f
bclid=IwAR3FbEtF3uk-ZOb3iwcariFjoHCEDqB9P9TVCXrxSw4AU-_
zdhD0qngiT0I
https://blog.hubspot.com/service/social-media-customer-service?fb
clid=IwAR0iYLsOMNCGrGlEzTyZYROhO2mHeStUmiCrhPx-Z8tClwza_
fSV3ocQxac
https://blog.hubspot.com/service/social-media-customer-servicechannels?fbclid=IwAR0_sPnvMZw1qnFcUwEipL615v-7HE8bqW6BopznD
7rFNb6VC7JzR7SCIPc
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Вредност бренда за бизнисе
у дигиталној ери

„
Не опстаје најјачи представник врсте, нити
најинтелигентнији, већ онај ко се најбрже прилагођава
променама.
Чарлс Дарвин

Бренд је данас најзначајнија функција савременог маркетинга. Стручњаци сматрају да је најважнији задатак маркетиншке струке управо изградња бренда. Процес брендирања се не одвија на тржишту, већ превасходно у свести
купаца и потрошача. Снага бренда доприноси да се одлука о
куповини донесе много пре него што је до самог чина размене добара дошло. А живимо у ери када се већина производа
не продаје, већ купује.
Бренд је свест о производу, компанији, организацији, особи,
али и много више – бренд је емоција, поверење, припадање,
страст, сигурност, радост. Бренд није лого, корпоративни
идентитет, слоган, боја, маскота, реклама. То су само елементи бренда.

Зашто је бренд важан?
Бренд има ту моћ да прода производ или услугу потрошачу
много пре него што започне процес куповине. Снажан бренд
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најефикасније доприноси продаји. На настајање и развој
потреба утиче велики број фактора, међу којима су мотивација, ставови, вредности. Потребе су подложне разним
променама и сваки бренд има циљ да допринесе креирању
одређене потребе код потенцијалног потрошача, она потом
прерасте у жељу, креира се намера и деси се – куповина.
Предузеће мора да се прилагоди потребама потрошача кроз
креирање производа који ће задовољити њихове потребе, а
фирми омогућити да оствари циљеве и профит. Сатисфакција потрошача представља континуирани процес који
почиње много пре куповине, а не завршава се плаћањем, већ
траје и након тога. Обухвата све – од информисања о производу, истраживања, селекције производа или услуге до
куповине. Наставља се кроз накнадну бригу о купцу, успостављању односа и, као последица свега, дешава се поновна
куповина.
Како упознати потрошаче? Пре дигиталне ере, фирме су
истраживале мишљења и понашања потрошача, након чега
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би следило прецизно дефинисање комуникацијских циљева. Данас много тога корисног можемо пронаћи на интернету – истраживања из индустрије, дискусије о производима и
сервисима, анкете. Најважније од свега је то што кроз анализе наше комуникације на друштвеним мрежама и на сајту
можемо јако добро упознати своје потрошаче – ко су они, шта
желе, чему теже, са чим се идентификују, како се понашају,
које технологије користе и шта им највише „хвата” пажњу.
Потрошачу треба приступити с поштовањем, разумети
потребе и какву улогу бренд игра у његовом животу. Комуникација треба да буде двосмерна, приступ интерактиван;
концепт пасивног емитовања и понављања порука – давно је
превазиђен.

Фотографија: Unsplash.com

90

Историја бренда се везује за историју медија, а пре медија
није било ни брендова како их данас перципирамо. У премедијској ери брендовима бисмо могли сматрати кинески чај,
индијски кашмир, грчко маслиново уље. Данас је ситуација
знатно комплекснија. Да би нека робна марка постала бренд,
она мора да има одређену вредност која је чини јединственом
и диференцира је од свих сличних производа. За успех бренда важно је да буду јединствени функционалност, изглед,
комуникација и искуство које потрошачи са њим имају.
Фредкинов парадокс говори о томе да, што су два производа
сличнија, теже је између њих направити избор, то јест мање
је важно који ћемо од њих одабрати. За креирање бренда
неопходно је бити различит на начин да потрошачи то могу
да осете.
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Маркетиншки стручњаци данас више користе психолошке
термине него статистичке формуле и графиконе. Најчешће
коришћене речи у савременој маркетиншкој литератури:
позитивна реакција, емоција, осећање. Циљ је да се у свести
потрошача креира перцепција да на тржишту не постоји
ниједан производ као наш, да је он јединствен и да га треба
запамтити као нешто потпуно ново и посебно. Бренд је
данас чиста емоција. Људи верују да, идентификујући се са
неким брендом, заправо, показују своју личност и какви су
они суштински.
Развој медијске писмености директно утиче на снагу бренда.
Познавање медија, специфичности традиционалних и дигиталних (нових) медија, креирање порука које имају утицај
на циљне групе, избегавање стереотипа, говора мржње,
борба са лажним вестима и трагање за релевантним изворима информација – само су неки од индикатора који утичу на
креирање бренда.

Многи брендови нестају са тржишта јер се не адаптирају на
новонастале пословне околности, губе конкурентску предност јер нису довољно отворени да слушају своје потрошаче,
разумеју њихове потребе и буду увек актуелни у понуди.
У настојању да обезбеде опстанак, неки менаџери данас
заборављају на важност диференцијације, а кад потрошачи почну да верују да су сви производи исти, куповаће оне
јефтиније.
На крају овог текста важно је да нагласимо да диференцијација, сама по себи, није довољна. Диференцијација се мора
огледати у свакој пословној акцији, свакој поруци и на сваком каналу, и то све време. И најважније – ова комуникација
мора бити са „правим људима”, онима који дају вредност
нашем пословању, преко релевантних медија и у правом
тренутку – онда када они желе да приме поруку.

Руководиоци највишег нивоа често виде брендирање као
конфузан и непотребан процес, верују да маркетинг може
да надомести недостатак јасно дефинисаног бренда. Такви
менаџери желе брзе резултате, а креирање бренда захтева
време, инвестицију новца и много пажње и љубави у сваком
пословном подухвату. У ери апсолутне доминације дигиталне комуникације – без јасне стратегије развоја бренда
ризикујемо да правимо конфузију у главама својих купаца,
да будемо једна у мору небитних информација, да не будемо
запажени или будемо брзо заборављени.
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Примери добре пословне праксе
Све наше фабрике и постројења могу сутра да изгоре
до темеља, али се тиме вредност компаније уопште
не би умањила. Све лежи у репутацији нашег бренда и
колективном знању у компанији.
Роберто Гоизуета
„Волво”
„Стојимо иза најважнијих изума и иновација у историји
безбедности аутомобила и континуирано побољшавамо
вашу сигурност”, поручује овај бренд у првој реченици
обраћања на свом сајту. А није релевантно само то што они
о себи кажу, већ то што корисници о њима мисле. А мисле да
„Волво” и безбедност увек иду у истој реченици. Све што је
овај произвођач радио увек је било повезано с безбедношћу
– аутомобили се праве од најквалитетнијег челика, сигурносни појасеви одобрени су на коришћење свим осталим
конструкторима аутомобила, а да компанија није тражила
ауторска права, прво седиште за децу окренуто уназад,
први интегрисани продужетак седишта за децу, систем заштите од бочног удара, детекција пешака са потпуно аутоматском кочницом.
„Волво” обећава да у њиховим новим моделима нико неће
бити повређен нити ће изгубити живот, а да ће 50 одсто
аутомобила бити електрични, што ће за 40 одсто смањити
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емисију штетних гасова у атмосферу. Да ли и ви желите
„Волвоов” аутомобил?

„Нектар лајф 100%”
Компанија комуницира са својим потрошачима да је „нектар лајф” 100% воћни сок настао као продукт љубави према
природи и њеним савршенствима. Тврде да свака кап овог
драгуља међу воћним соковима обилује хармонијом укуса
и мириса. А то наглашавају и свим елементима свог бренда
– сликама које користе, амбалажом, порукама на свим каналима комуникације и укусом сока, који то једини може да
докаже.
На друштвеним мрежама и у кампањама истичу колико
целих воћки иде у једно паковање сока, али и занимљивости
о самом воћу: када је светски дан јабуке, ко је први у историји
засадио јагоде, када се први пут и код ког народа помиње
крушка. На овај начин поспешују интеракцију са корисницима друштвених мрежа и повећавају свест о бренду, провоцирајући и позитивне емоције.
За даље читање:
https://digitalmarketinginstitute.com/blog
https://blog.hubspot.com/marketing/digital-strategy-guide
https://hbr.org/2020/10/how-to-build-a-digital-brand-that-lasts
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Фотографија: Pexels.com
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Друштвена одговорност у
контексту јавних политика

„
Промовисање учења медијске и информационе писмености путем платформи друштвених медија, попут ове сарадње
Твитера и УНЕСКО-а, могло би бити далекосежно и одрживо ако се системски спроведе.
Моез Шакшук, помоћник генералног директора УНЕСКО-а

У протеклој деценији многе владе, као и међународне организације, постале су изузетно проактивне у промовисању
друштвено одговорног пословања (енгл. Corporate Social
Responsibility, CSR) кроз своје јавне политике. Све више смо
сведоци трендова креирања партнерстава различитих
пословних сектора са јавним сектором, као и интензивирања сарадње са међународним и невладиним организацијама, ради јачања корпоративне одговорности и доброг
управљања. На овај начин компаније могу да повежу утицај својих друштвено одговорних стратегија и побољшају
одрживост својих програма. Удруживање напора у различитим секторима може довести до ефикаснијих решења за
друштвене делатности. Компаније које се проактивно баве
јавним политикама имају нову прилику да постану лидери
у земљама у којима послују, као и да учествују у обликовању
будућих начина на који владе и међународне организације
промовишу друштвено одговорно пословање.
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Стратешки приступ друштвено одговорном пословању све
је важнији и чини компанију на тржишту конкурентнијом.
Доноси корист у погледу: управљања ризиком, људским
ресурсима, остваривања релација и партнерстава, уштеде
трошкова, приступања капиталу, потрошачима, као и у погледу јачања капацитета за иновативност.
Будући да друштвено одговорно пословање захтева ангажовање са интерним и екстерним заинтересованим странама,
оно уједно омогућава компанијама да боље предвиде и искористе брзо променљива друштвена очекивања и услове рада.
Стога, може утицати на освајање нових тржишта и стварати
могућности за раст. Фокусирајући се на своју друштвену
одговорност, компаније се брину о изградњи лојалности код
запослених и код потрошача, јачају поверење грађана и на
тај начин стварају одрживе пословне моделе. Висок ниво поверења заузврат креира окружење у којем компаније могу да
остваре своје потенцијале раста, као и улогу иноватора.
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Када је реч о међународним стандардима и оквирима, Европска комисија наглашава значај међународних приступа,
попут ОЕЦД смерница за мултинационалне компаније1 и
Водећих принципа УН о пословању и људским правима2.
Европска комисија сматра да друштвено одговорно пословање треба да покрије широк спектар тема, од људских
права, праксе запошљавања, еколошких питања, корупције,
преко интереса потрошача и доступности нефинансијских
информација. Европска комисија је тим поводом, још 2011.
године, израдила свој инструмент јавне политике – Комуникацију за нову ЕУ стратегију 2011‒2014. за друштвено одговорно пословање3, како би појачала утицај јавне политике
у домену друштвено одговорног пословања и стимулисала
уравнотежен приступ више актера са циљем да се фокус
стави на људска права. На тај начин у Европској унији у овом
домену уведене су активности чији је циљ побољшање видљивости друштвено одговорног пословања и повећање поверења у компаније, јачање саморегулације и корегулације,
додељивање тржишних награда, интеграција у образовање,
креирање политика друштвено одговорног пословања држава чланица и усклађивање ЕУ и међународних приступа.

Фотографија: Freepik.com
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1

Препоруке за одговорне глобалне компаније: https://www.oecd.org/
daf/inv/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm.

2

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/
GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

3

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF
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Данас правни оквир ЕУ захтева од одређених великих компанија да откривају информације о начину на који послују
и управљају друштвеним и еколошким изазовима. То
уједно помаже инвеститорима, организацијама цивилног
друштва, потрошачима, креаторима јавних политика и
другим заинтересованим странама да процене нефинансијске перформансе великих компанија и подстиче ове
компаније да развију одговоран приступ пословању. Према
Директиви 2014/95/ЕУ, велике компаније морају да објављују
информације које су повезане са питањима животне средине, друштвеним питањима и третманом запослених, поштовањем људских права, антикорупцијом и подмићивањем,
родном равноправношћу у одборима компанија.
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Како медијска писменост
утиче на онлајн продају

„
Мораш научити правила игре. И тада мораш да играш
боље него ико други.
Алберт Ајнштајн

У последње три деценије еволуција дигиталне технологије
променила је начин на који комуницирамо са својим окружењем у свакодневном животу. Онлајн продаја, дигитално
плаћање, размена порука путем интернета, имејлова – постали су потреба и неопходност. Дигитални медији постали
су примарно средство комуникације са купцима за већину
предузећа, због чега је медијска писменост важнија него
икада раније.
Да би компаније ишле у корак са временом, медијска писменост им мора бити приоритет, јер даје стратешку предност
у односу на конкуренте, али и у начину на који публика
гледа на њихов садржај. Дигитална писменост подразумева
вештине 21. века које су повезане са ефикасном употребом
технологије. Медијски писмена особа није она која зна да
пошаље имејл или постави пост на друштвеним мрежама,
већ она која има способност да технологије користи на поуздан начин, али уз критичко размишљање, водећи рачуна о
свакој поруци коју шаље, ефектима које она може имати на
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примаоце, заштити података о личности, креирању културе
конзумеризма и о много тога још.

Онлајн продаја
Онлајн продаја има широк спектар предности. Једна од
најважнијих јесте да пружа могућност креирања велике
базе купаца и не ограничава бизнисе на продају производа
онима који су им територијално близу. Купци широм света
могу да приступе веб-сајтовима намењеним за продају, што
у великој мери повећава потенцијал за зараду. Онлајн трговина чини куповину једноставнијом, бржом и краћом и
омогућава целодневну продају, брзу испоруку и лаку замену
производа. Ова врста продаје променила је ток пословања
тиме што има значајан утицај на друштво, али и бизнисе
на глобалном нивоу. На годишњем нивоу онлајн продаја се
повећава за 20‒25 одсто.
Данас купци на Гуглу (и другим претраживачима) претра-
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жују производе који су им потребни и добијају на стотине и
хиљаде резултата који одговарају њиховим потребама. Због
различитих производа, корисници проводе више времена на
интернету, а дигитални начини плаћања омогућавају потрошачима да плаћају путем интернета. Како би ишли у корак
са развојем етичког пословања и адекватно представљали
вредности сопственог пословања, потребно је да бизниси
који се баве онлајн трговином раде на повећању индекса медијске писмености, па чак и да је поставе као приоритет.
Сви власници онлајн продавница данас користе канале
дигиталне комуникације, као што су друштвене мреже, тзв.
контент маркетинг, оптимизација веб-сајта и имејл маркетинг, за промоцију производа и раст свог пословања, али и
да привуку купце и олакшају им куповину.
Правилним коришћењем друштвених мрежа онлајн продавци могу да се повежу са правим циљним групама, а
исто тако, купци лакше долазе до њих, постављају питања,
коментаришу квалитет производа, као и сâм процес куповине (одабир, плаћање, доставу). Многи потенцијални купци
потражиће налоге на друштвеним мрежама како би сазнали
више о компанији пре куповине, зато је потребно да профили буду активни и да садрже релевантне информације.
Такође, поруке на друштвеним мрежама морају да се подударају са порукама на сајту за онлајн продају.
Корисничко путовање почиње од тренутка када потенцијални купци први пут ступе у контакт са нашим производом, па
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све до поновне куповине. У првој фази корисничког путовања купци траже решење свог проблема. Следећа фаза подразумева истраживање конкретних производа за решење
проблема, док у наредној фази потенцијални купци сужавају листу на производе који апсолутно одговарају њиховим
потребама и вредностима. У овој фази уче шта наше производе издваја од конкуренције и зашто им је баш наш производ неопходан. Такође, требало би да бизниси који се баве
онлајн продајом уоче и разумеју различите додирне тачке са
потенцијалним купцима како би касније могли да нагласе
јединственост своје понуде. На крају, након што потрошач
купи наш производ, његово искуство и одлука да поново
купује од нас ослањају се искључиво на квалитет нашег производа и корисничку услугу – даље информисање, адекватну
комуникацију, попусте и додатну вредност коју му можемо
приуштити уколико остане код нас.
Имејл маркетинг је најбољи начин за повезивање са онлајн
купцима након завршене куповине. Након што им пошаљемо поздравну поруку и искористимо прилику да им захвалимо на куповини, повремено би требало да их подсећамо на
своје производе, али и да им честитамо празнике уз персонализоване понуде. Помоћу опција персонализације на нашој
онлајн продавници можемо пратити сваког купца кроз
сваки корак куповине. Једино тако ћемо знати када треба да
почнемо да их поздрављамо по имену, када да им пошаљемо
више информација о производима који их занимају и које
производе да им препоручимо. Порука коју онлајн продавци шаљу треба да је јасна за разумевање у тренутку када је
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корисник услуга прими, да је пошиљалац лак за препознавање, да су услови који морају бити испуњени предочени на
јасан и недвосмислен начин. Слање продајних порука електронским путем дозвољено је само уз претходни пристанак
примаоца поруке, а пружалац услуге дужан је да редовно
проверава и прихвата поништавање пристанка од корисника који више не желе да примају такве поруке.
Један од главних задатака онлајн продаваца јесте да омогуће
својим купцима да се осећају сигурно када деле своје податке
(личне и финансијске). Поред криптозаштите, један од начина да потрошачи буду сигурни јесте да онлајн продавница
користи сигурносни сертификат (ССЛ). Неки претраживачи
нуде иконе у боји и визуелне знакове како би упозорили посетиоце када нису у заштићеном делу веб-сајта.
Онлајн купци желе да знају да су њихови подаци сигурни,
чак и уколико их забораве. У том случају неопходно је обезбедити неколико верификационих провера након што им
се поново омогући приступ. На пример, ако купац заборави
лозинку, наша веб-локација треба да захтева различита безбедоносна питања пре него што пошаље имејл на унапред
одређену адресу. Уколико дође до цурења података, обавеза онлајн продаваца, према Закону о заштити података о
личности, јесте да обавесте лица чији су подаци повређени.
Код онлајн продаје потребно је увести велики број интерних
процедура у односу према потрошачима, али и питања која
се односе на заштиту података о личности.
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Пример добре праксе
„Зара” је бренд који пласира најновије модне трендове, производе високог квалитета и изузетну приступачност, што
је данашњим потрошачима једна од најважнијих ствари.
„Зара” онлајн продавница је једна од најуспешнијих е-трговина у свету. Основу маркетиншке стратегије „Зарине” онлајн продаје чини комбинација вишеканалног маркетинга, а
стратегија е-трговине користи аутоматизовану маркетиншку платформу за слање релевантних обавештења купцима
– од ажурирања статуса поруџбине до обавештења о залихама. Током корисничког путовања бренд комуницира на
личном нивоу удовољавајући потребама купаца, поштујући
правила понашања на интернету.
Поред веб-сајта који је једноставан за навигацију и садржи
велики број фотографија производа, савета и информација,
„Зарина” мобилна апликација је, такође, врло лака, брза и
једноставна за употребу. Бренд је фокусиран на потребе и
жеље својих купаца, комуницира са њима и користи повратне информације које од њих добија на друштвеним мрежама
како би произвео жељене производе.
Успех „Зарине” онлајн продаје лежи у добром избору производа, одличном веб-сајту који је прилагођен мобилним телефонима, водичу за одабир одговарајућих величина артикала,
брзој испоруци, лакој замени производа, веома доброј претрази, релевантним и правовременим обавештењима путем
имејла, начину плаћања и великом броју фотографија.
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Медијска писменост с циљем
смањења родне поделе

„
Типична слика жене у прошлости била је: срећна породица. То је било дубоко усађено у свест људи.
Нормални односи подразумевали су да жена остане у кући, а да муж доноси новац.
Уте Герхард,
професорка социологије на Универзитету у Франкфурту

Уживање, поштовање и заштита људских и мањинских
права заснива се на принципу равноправности, који подразумева да су сви људи равноправни без обзира на међусобне разлике засноване на личним својствима, као што су пол,
родни идентитет, националност итд.
Готово половину становништва света чине жене, а оне су и
даље далеко од остварења пуне равноправности у поређењу
с мушкарцима. По најновијем извештају Светског економског форума о стању родне равноправности, највећа неравноправност жена видљива је у политичкој сфери, за којом
следи и неравноправност на подручју бизниса и економије.
Дуго се сматрало, а неки чак и данас сматрају, да разлике
у друштвеном положају и улогама које мушкарци и жене
имају намеће њихов пол и да су оне природне. И данас, у 21.
веку, има људи који сматрају да је подела послова на мушке
и женске природна, јер жена рађа децу (биолошка улога
жене), па се очекује да се о њима и стара (родна улога која
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јој се приписује, иако тај посао успешно може да обавља и
мушкарац). Мушкарац се сматра доминантним јер је физички јачи, па се подразумева да треба да буде глава породице,
да више зарађује и доноси одлуке и у породици и у друштву.
Девојчице се од рођења усмеравају на игру луткама, а дечаци
на забављање аутомобилима и оружјем, док се у књигама за
децу женски ликови најчешће приказују у функцији мајке,
а мушки у обављању различитих професија. Овим се недвосмислено и од самог почетка живота деци шаљу поруке од
чланова породице, кроз образовни систем, подједнако као и
кроз медије, друштвене мреже, филмове и серије о томе које
улоге у друштву припадају девојчицама, а које дечацима.
Чињеница је да нема ничег природног у оваквој подели улога
и послова и да она није резултат биологије, већ друштвених
околности патријархалног друштва, какво је и наше.
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Родне улоге и бизнис
Родне улоге су повезане са културом земље, уче се по моделу
и преносе из генерације у генерацију. Могу се мењати током
времена и у различитим културама под утицајем друштвених, политичких, економских, културних, верских и других
околности. Очекивања у вези са родним улогама најизраженија су када говоримо о односу моћи, подели рада и сексуалности. Сви смо сведоци тога да мушкарци имају више
вредноване, видљивије и признатије улоге у друштву, боље
су плаћени, раде друштвено значајније послове и заузимају
одговорнија места у држави. Насупрот њима, рад жена је
везан за њихову репродуктивну улогу, подршку и неговање,
подједнако у приватном и у јавном сектору. Деловање жена
у овим областима сматра се „природним”, а њихов рад није
довољно видљив и признат.
Медији сносе велику одговорност за неравноправност жена
и мушкараца, која се испољава на бројне начине – одсуство
пуног учешћа жена у високом бизнису, политици и одлучивању, родна подела тржишта рада, родни јаз у платама,
неусклађеност приватног и јавног живота, невидљив допринос жена националној економији кроз неплаћену економију
неге, насиље над женама. Дискриминација постоји ако се не
поступа у складу са начелом једнакости и равноправности
полова, јер мушкарци и жене имају иста права и слободе.

није и фирме које имају исте предуслове за остваривање људских и мањинских права својих запослених, али и посвећено
раде на томе да се родна подела елиминише – имају потенцијал да буду перципиране у јавности као угледни бизниси
и на путу су изградње добре репутације међу својом публиком. Важно је овде додати и то да родни идентитет подразумева сопствено родно одређење, које нужно не зависи од
биолошког пола – свако има право да изрази свој род како сâм
одлучи, што укључује право да буде родно неодређен, или да
из једног рода пређе у други род.
Постојање, разумевање и поштовање различитости представља богатство и највреднији ресурс стабилног, отвореног,
инклузивног и толерантног друштва, за чије оснаживање
се сви морамо заједнички залагати, а улога бизнисâ је веома
велика, јер имају прилику да своје вредности представљају
преко различитих медија и на тај начин утичу на перцепцију, ставове и понашање великог броја људи.

Сви чланови једног друштва који прихвате родну неравноправност, заправо, толеришу дискриминације жена. Компа-
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Медији и родна подела
Ко контролише медије – контролише културу!
Ален Гинзберг
Медији представљају један од најважнијих чинилаца савременог друштва. Због своје незаобилазне информативне,
комуникативне и симболичке функције, они су кључни
посредници у преношењу вредносних система. Првенствено
настали из потребе да повежу јавну и приватну сферу, медији су преносили и рефлектовали ставове, жеље, страхове и
доминантне вредности јавног мњења – било у целини, било
њених делова. Као нормативне установе, заједно са осталим
нормативним друштвеним институцијама, друштвено одговорним компанијама и фирмама, требало би да медији, на
себи својствен начин, обављају задатак нормативног регулисања целокупног друштва. Њихова регулативна функција
је флексибилнија, отворенија и способнија за „фина подешавања” од оне коју имају законодавни органи и сâм правни
систем једне државе.
Иако је родна равноправност деценијама тема којом се
организације, државе, медији и истакнути појединци баве,
родна подела радне снаге се, према подацима из извештаја
Уједињених нација, у претходних 20 година није значајно
променила. Запослено је свега 62 одсто жена између 25 и 54
године, у поређењу са 93 одсто мушкараца истих година.
Жене су, у просеку, плаћене између 16 и 35 одсто мање од
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мушкараца. Око 18 одсто жена је било жртва партнерског насиља у претходној години, а 32 милиона женске деце и даље
нема приступ образовању.
Директорка организације УН за родну равноправност и
оснаживање жена (UN Women) каже да ревизија права жена
показује да, упркос малом прогресу у претходном периоду, ниједна земља није постигла родну равноправност, да
тренутно не живимо у инклузивном свету једнакости и да
морамо предузети акције да створимо друштво које не дискриминише жене. По њеним речима – ништа мање од пола
није равноправно, а само равноправно је прихватљиво.

Примери добре пословне праксе
У Србији постоји Алијанса за родну равноправност, настала
у сарадњи компаније „Икеа” са Асоцијацијом за афирмацију
потенцијала жена (АФА). Алијансу чини мрежа компанија
које се залажу за повећање броја жена на руководећим и другим местима и за једнаке зараде за исти рад. Циљ је ширење
културе у којој су жене и мушкарци равноправно цењени
због свог јединственог доприноса на послу, у друштву и у
породици. Чланице Алијансе су компаније „Мастеркард”,
„Теленор”, „Делта холдинг”, „Асеко” и „Уникредит банка”.
Ове компаније својим активним деловањем могу помоћи
да се постигне једнака заступљеност мушкараца и жена на
свим нивоима и позицијама, изједначавање зарада за исте
послове и стварање једнаких могућности за напредовање.
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Компаније које у овом тренутку чине Алијансу запошљавају
близу пет хиљада људи у Србији, а циљ је да се она прошири
и укључи што већи број фирми које ће размењивати знања и
интерне праксе за постизање родно уравнотеженог радног
окружења, једнаких плата за исти рад и подједнаке заступљености оба пола.
За даље читање:
https://medijskapismenost.com/
https://www.rodnaravnopravnost.gov.rs
http://www.centaronline.org/sr/projekat/1778/unapredjenje-rodneravnopravnosti-u-srbiji
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ravnopravnosti_polova.html
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Б92 – студија случаја

„
Пркос, инат, цинизам, наивност, невиност, принципијелност, поштење, хуманост, праведност – читав један систем
људских вредности – свакако јесте оно што је повезивало све те људе и догађаје у оно што је у недостатку
прецизније дефиниције могуће назвати једино феноменом Б92.
Небојша Спаић

Студија случаја медијске куће Б92 представља својеврсно
огледало овдашње бурне савремене историје. Б92 је сведок
једне епохе, изазовног времена у којем је био и сведок и актер
кључних догађаја у којима је имао проактивну улогу. Његова аутентичност заснивала се на полицентричности која је
вишеполарно грађена око језгра кредибилног информативног програма. Концентрични кругови бројних активности
оплемењени иновативним креативним духом једног времена начинили су модел функционисања који је превазилазио
дотадашње уобичајене дефиниције, стварајући свет за себе и
трасирајући путеве разнородних медијских модела у надолазећим временима.
Радио Б92 настао је као својеврсни радио-покрет који је
утемељење своје уређивачке концепције базирао на Универзалној декларацији о људским правима Уједињених нација,
која у члану 19 прописује да „свако има право на слободу
мишљења и изражавања, што обухвата и право да не буде
узнемираван због свог мишљења, као и право да тражи,
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прима и шири обавештења и идеје било којим средствима и
без обзира на границе”.
Настао у време једнопартијског политичког система, промовисао је и бранио политичке, националне, верске и сексуалне мањине тога времена, које нису имале приступ најутицајнијим медијима. Ангажованим и духовитим уличним
акцијама и перформансима без мржње и ксенофобије скретао је пажњу јавности на изазовна друштвено-политичка
догађања промовишући антиратни концепт супротстављен
преовлађујућем медијском наративу тога времена. Радио Б92
је своје мирнодопске ратове водио уз армију ненаоружаних
поклоника и на основу антиратне доктрине, која је опонирала суровој медијској свакодневици. Био је то глас који нису
могле да утишају интервенције, хапшења ни забране, након
којих се поново враћао у етар са неуништивом енергијом
која је у паралелном универзуму својеврсног медијског гета
многима давала наду у тешким временима.
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Фотографија: Pixabay.com
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Константно ометање сигнала ограниченог домета, узрокованог нелегалним статусом Радија Б92, доприносило је
стварању угледа станице која се духом и професионализмом
опирала наметнутој изолацији и санкцијама. Коришћење
тада нових технологија, попут сателита и интернета, доприносило је премошћавању наметнутих баријера и својеврсној
мобилности која је била уграђена у ДНК разнородних активности које су шириле фронт попут Асоцијације независних
електронских медија и служиле као својеврсни „кишобран”
бројних пројеката под препознатљивим брендом „деведесет
двојке”. Компетитивност, актуелност и разноврсност одликовали су издаваштво књига, часописа и компакт-дискова,
програме у Културном центру „Рекс”, организацију концертних активности, као и награђивану документарну телевизијску продукцију која је била претеча телевизије Б92. У осиромашеној и изолованој земљи, под двоструким санкцијама
– иностраним и домаћим, бројне активности финансијски
су подржаване од стране иностраних либералних филантропа и фондација, при чему ниједном донатору није било
омогућено да прекорачи четвртину потребног буџета, због
могућег утицаја на уређивачку политику. Пионирска улога
Б92 у трасирању уникатног пословног моделе тога времена
касније је надограђена искуствима из периода проналажења
пословних партнера и потенцијалних инвеститора јединственог медијског система.
Демократске промене, болна транзиција и економска криза
донеле су са собом бројне изазове који су били потцртани
уређивачким концептом Б92, који није одступао од истин-
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ских вредности на којима је заснован. Суочавање са прошлошћу, регионално помирење и промоција истраживачког
новинарства били су темељи, који су, уз кредибилно информисање, позиционирали ову медијску кућу као својеврсног
„пса чувара” демократских вредности, заштитника јавног
интереса и промотера филантропских активности.
Својеврсно неразумевање овог концепта од стране тадашње
власти, уз истовремено приклањање лојалним медијима,
у значајној мери је допринело исходу овдашње медијске
транзиције. Кључни актери тог времена суштински никада
нису разумели поруке које су стизале из „деведесет двојке”,
која је, по дефиницији, била опозиционо настројена према
сваком систему у којем је радила. Вишедеценијска компетитивност и професионализам медијске сцене нису у довољној
мери препознати и подржани у својој иновативности, попут
умрежавања локалних радио и телевизијских станица под
окриљем АНЕМ-а.
Константно неравноправна утакмица, уз доследно одсуство
правила игре, допринела је да другачији медијски формати
које је промовисао Б92 нису могли у довољној мери да парирају преовлађујућим конзервативним медијским концептима. Препознатљив систем вредности са радијских таласа
доследно се преносио на интернет, а затим и на националну
ТВ Б92, која је иновативним програмским концептом и свежим идејама континуирано разобличавала преовлађујуће
стереотипе, доказујући да је промена могућа и реална уколико постоји политичка воља за њено спровођење.
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Светска економска криза и драстичан пад прихода од оглашавања допринели су урушавању овдашњих медијских
пословних модела, који су у додатној мери доведени у питање глобалном епидемијом. Све то представља својеврстан
изазов за редефиницију владајућих пословних и уређивачких стереотипа, који су својевремено били уздрмани оригиналношћу коју је изродио концепт Б92, начинивши га једним
од најсмелијих, најагилнијих и најутицајнијих медија у
овом делу света. Медијски модел произилазио је из духовног
стања које није допуштало да изневерена стварност угрози
формирање паралелног света у којем се промовишу правда,
људска права и јавни интерес. Б92 је био оаза базирана на
фузији политике и културе, јединствени простор који је опонирао универзуму који је маргинализовао погледе на свет
базиране на истини и професионализму.

многим сегментима могло радити и на другачији начин.
Трасирајући нови, трећи пут, Б92 је посведочио да су чуда
могућа, превазилазећи локални и регионални значај у времену на размеђи два века.
За даље читање:
Колин, Метју: This is Serbia calling (Рокенрол радио и београдски
покрет отпора), Самиздат Б92, Београд, 2001.
Машић, Душан: Таласање Србије (Књига о Радију Б92); Самиздат
Б92, Београд, 2006.

Нови век донео је нове изазове. Некадашњу огољену репресију заменио је притисак тржишта, које није било спремно за
превелики број радијских и телевизијских емитера који су од
овдашњег тржишта начинили једно од најкомпетитивнијих
у овом делу света. У таквом окружењу све је било мање разумевања за концепт функционисања награђиваног медија
какав је био Б92, који је био тешко разумљив онима који су
били неспремни да искораче из задатих пословних модела и
једначина.
Пионирска улога Б92 у прве две деценије његовог постојања,
када су контролну власничку и уређивачку улогу имали
сами оснивачи, показатељ је да се у тешким временима у
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Активни грађани –
интеракција, ангажман
и партиципација

„
Сваки пут када се нови корисник придружи медијском пејзажу такође се придружује и нови аутор медијског
садржаја, јер иста опрема – слушалице, рачунари – омогућава да пратите готове садржаје и стварате нове. То је као
када бисте, када купујете књигу, уз њу бесплатно добили штампарску машину. То је као да имате телефон који може
да се претвори у радио-пријемник ако притиснете одговарајућу дугмад.
Клеј Ширки
Пут који је публика прешла у протеклом веку – од пасивног
примаоца медијске поруке до активног преиспитивања
њеног значења – огроман је и пратио је линију прогреса
самих медија, како њихове техничко-технолошке основе
тако и програмских могућности. Међутим, најновији корак
у еволуцији публике – њен активни ангажман у производњи
и дистрибуцији самог садржаја – сасвим је нови изазов, за
који су потребна нова знања и вештине. Са једне стране,
неопходно је опремити нову, моћнију публику осећањем
за одговорно понашање у медијском окружењу, а са друге
стране, подстаћи медије да овако ангажовану, подстакнуту
публику искористе како би њеним садржајима, тзв. кориснички генерисаним садржајем (енгл. User-generated content),
обогатили своју понуду, учинили је разноврснијом, релевантнијом и квалитетнијим одразом друштва и заједнице
којима се обраћају.
Данас је свако од нас слободан и у могућности да искаже свој
став пред неком јавном, врло често масовном публиком, било
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да је реч о профилу на друштвеној мрежи или онлајн коментару на вест неког медија. Процеси које је омогућила дигитализација утицали су и на промену позиције публике спрам
медијског садржаја, па и према самим медијима као институцијама друштва. Медији се више не доживљавају као далеки
и недодирљиви, нити као једини посредник између догађаја
и публике – појединци заинтересовани да, личним или другим отвореним медијским каналима, пренесу своје виђење,
свој став и своју реалност – данас то могу да ураде. Никада
није било једноставније учествовати, а простор никад није
био већи за исказивање става, идеје, размишљања, критике.
Дигитализација медијског садржаја, глобализација медија,
могућност интерактивне комуникације са појавом концепта
Веб 2.0 – само су неки од трендова савременог тржишта који
су створили услове за јачање партиципаторних медија и активног учешћа публике у производњи садржаја који постаје
широко доступан, релевантан и често високе информативне
вредности.
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Шта се све сматра садржајем који креирају корисници?1 Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) даје његову
могућу дефиницију (2007: 4):
Q садржај јавно доступан путем интернета;
Q садржај који одражава „одређени степен креативног
напора”;
Q садржај „креиран изван професионалних процедура и
пракси”.
Исти извор наглашава да највећи део овог садржаја настаје
без намере да се њиме оствари профит, већ су мотиви аутора „повезивање са колегама или вршњацима, остваривање
неког нивоа славе, престижа, као и самоизражавање”. То
значи да ће се публика активирати најчешће – не жељом да
заради новац – већ да искаже свој став, похвалу или критику,
допринесе одређеној теми.
Зато, када се говори о активној публици, најчешће се у фокус
ставља њена жеља за експериментисањем, успостављањем
нових форми изражавања, неоптерећеност остваривањем
профита, колаборативни дијалог (Кастелс 2010: XXVIII). Концепту активне публике доприноси и пораст употребе персоналних уређаја и платформи, а све заједно утиче на јачање
„друштва креатора” (Сафо 2009).

1

У литератури и пракси срећу се два начина означавања ове праксе:
UGC (user generated content) или UCC (user created content).
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Појава кориснички произведеног садржаја (КПС), што је
могућ превод енглеског појма UGC (user generated content),
и повећање активности и ангажмана публике у медијској
комуникацији најбољи су пример еволуције и развоја публике. Од couch potatoes2, преко channel surfers до данашњих
улога продуцената и креатора садржаја, развој ангажмана
публике пратио је усложњавање понуде медијских садржаја,
већу доступност медијских алата, те развој самог медијског
тржишта. Осамдесете године прошлог века обележио је
почетак фрагментације масовне публике и narrowcasting,
процеси које је омогућила појава огромног броја ускопрофилисаних, пре свега, кабловских и сателитских канала. Од
деведесетих година, „интернет отвара пут следећем кораку,
који значи да корисник практично може самостално да организује врсту и време потрошње медијских садржаја, када
и како њему одговара, али и да садржај сâм креира. Некадашњи, релативно скучен дијапазон могућих активности
– читање, слушање, гледање – сада се проширује. Претрага,
истраживање, навигација, претплата, коментар и даља
дистрибуција постају уобичајене активности савременог
медијског корисника.
Активна улога публике подразумева не само могућност
продукције садржаја већ и могућност њеног позиционирања
као „чувара пролаза”. У традиционалном медијском добу ова
2
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Couch potato је појам први пут употребљен седамдесетих година
прошлог века да би осликао особу која пасивно проводи време
испред телевизијског екрана, без икакве активности.
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позиција била је резервисана искључиво за медијске професионалце, новинаре, продуценте, уреднике и менаџере, па
се зато о дигиталном добу говори и као добу највеће демократизације медија до сада. Публика почиње да бира догађаје о
којима жели да „извештава” путем својих канала – профила
на друштвеним мрежама, блогова, персоналних веб-сајтова.
Додатно, на медијски садржај почиње директно да се примењује логика друштвених мрежа – садржаји са највише реакција, коментара, приступања, коришћења, дељења постају
највидљивији, што неминовно утиче на обликовање даље
конверзације и избор тема које долазе до најшире публике.

Фотографија: Unsplash.com
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Активност публике утиче на популарност садржаја много
директније и очигледније него у време традиционалних
медија. У пракси, то значи да публика, потрошач, корисник
може постати партнер и сарадник кроз активности које има
у онлајн окружењу – било да је реч о коментарима, рецензијама, препорукама, па чак и новим облицима садржаја, аудио,
видео или текстуалним, које је сâм креирао. Паралелно са
корпоративном, контролисаном и медијском комуникацијом сада се одвија цео нови ток који контролише публика,
а доступан је не само кроз формалне медијске канале већ и
кроз бројне друге изворе, попут друштвених мрежа, имејлинг листе, форума, веб-блогова и сл. Тако би подстицај и
позив публици да се укључи у активности бренда, компаније, медија или пројекта могао да постане део редовне комуникационе стратегије, док би активни грађани могли да се
посматрају као важна, незаменљива карика у ширем дијалогу који ствара сасвим нове вредности. КПС је глас стварног,
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обичног човека, нешто чему лакше верујемо, чију препоруку
лакше усвајамо.
Препознајући важност теме активних грађана и КПС,
британски Канал 4 (Channel 4), у оквиру семинара The Power
of Collaboration, поставио je кључно питање из перспективе
пословања, а то је да ли ће активност публике у производњи
медијског садржаја утицати на креирање нових пословних
модела.
„Јасно је да се трендови мењају тако да постављају потрошаче у позицију веће контроле своје медијске потрошње
[...] и сада имају слободу, захваљујући технологији, да стварају квалитетан медијски садржај. Овај начин креирања
медијског садржаја наставља покрет ка моделу у чијем
центру се налази корисник (који предводи KПС) и удаљавање од прошлих модела, у чијем центру су били издавачи
(publisher-centric)” (Мориси 2005, према Истин, Догерти и
Бернс 2011: 33–34).
Из ове перспективе, ангажман публике кроз производњу независног садржаја постаје и стратегија грађења драгоценог,
додатног слоја корпоративне и медијске, углавном строго
контролисане комуникације, којој недостају аутентичност,
персонализованост, осећање стварног, људског доживљаја.
Коначно, ангажман публике у производњи садржаја може
се посматрати и као начин борбе за видљивост различитих
ставова, занемарених података и чињеница, па и читавих
прича које не проналазе пут до најшире публике. Зато КПС
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није само садржај који брише границу између продуцената
и публике, већ донекле укида и разлику између периферије
и центра, било да је реч о политичким, културним, друштвеним или економским вредностима.
Ова врста анализе указује и на то да учешће публике у производњи садржаја не само што потенцијално доприноси квалитету информисања и диверзитету гласова заступљених у
јавном медијском простору већ и подстиче креирање нових,
креативнијих облика продукције садржаја.

Практична вежба
Када је реч о окружењу које подстиче учешће и укључивање
корисника, говори се о партиципативности, као још једној од
кључних карактеристика дигиталног окружења. Џенкинс (Џенкинс et al. 2009: 7) даје основне смернице за дефинисање и препознавање окружења које подстиче партиципативну културу:
Q релативно су мале препреке за артистичку експресију и
грађански ангажман;
Q постоји подршка креирању и размени производа креативног процеса између појединаца;
Q успостављен је неки облик неформалног менторства у
оквиру којег се знања преносе са најискуснијих на нове
чланове;
Q чланови верују да је њихов допринос важан;
Q чланови осећају одређени степен међусобне друштвене
везе.
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Анализирајте праксу своје компаније, пројекта или институције по овим тачкама:
Q Да ли и на који начин позивате публику или кориснике
да се укључе у активности или у садржај који креирате?
Q Уколико имате ову врсту комуникације са публиком
или корисницима, колико су њихови коментари, садржај који су креирали или увид који су са вама поделили
јавно доступни, видљиви, да ли их и на који начин користите даље?
Q Да ли имате развијен систем подстицања или награђивања најактивнијих чланова публике или корисника на
својим онлајн профилима који су отворени за повратну
информацију и одговор јавности?

Пример добре праксе – „Епл”3
Компанија „Епл” (Apple) годинама може да се похвали високим резултатима када су у питању квалитет производа и
задовољство корисника. Према истраживању „Мусилванија”
(Moosylvania) из 2016, „Епл” је проглашен најбољим брендом
међу миленијалцима, а уједно је и један од највреднијих
брендова на свету.
КПС је важан елемент стратегије развоја садржаја и, захваљујући њему, „Епл” може да се похвали веома високим степеном лојалности корисника. Емоционалност и персонализација су у основи стратегије коришћења КПС од стране „Епла”.
Користећи личне приче својих корисника на јединствен и
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ненаметљив начин, користећи садржаје које су произвели
корисници „Еплових” уређаја и интегришући их у своје промотивне садржаје, компанија је показала да су управо њени
производи неодвојив део свакодневице милиона људи широм
света. Истовремено, сами корисници дељењем својих прича
и садржаја осећају да су део широке, јединствене заједнице
која дели сличне вредносне и животне стилове. Обједињујући
и повезујући садржаје корисника у дигиталном простору,
„Епл” креира висок степен ангажмана и снажне интеракције,
која се одражава и на позитивну перцепцију бренда.
Једна од оваквих кампања је „Shot on iPhone”, из које је касније настао и популарни хаштаг #iPhoneonly – обе активације су повезале кориснике и подстакле их да поделе онлајн
своје утиске, садржаје и виђење сличних догађаја и доживљаја које су забележили својим телефонима. Циљ је био
промовисати квалитет камере у том тренутку актуелног
модела „ајфон 6”, а од садржаја преко 10.000 корисника који
су послали своје снимке креирана је и реклама „The Human
Family”, у којој се, као нараторка, појављује Маја Анђелоу.
У овој реклами наглашено је осећање заједништва, блискости, важности породице, а веома емотивна прича настала
је комбиновањем фотографија корисника и професионално
произведеног, брендираног „Епл” садржаја.
Кампање које су засноване на коришћењу КПС дугорочно за
брендове креирају висок степен лојалности корисника. Статистика показује да је степен задржавања корисника „Епл”
уређаја чак 90 одсто.
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Укључивање слика, текста, видео-садржаја, свега онога
што су корисници произвели користећи неки од „Еплових”
производа на званичним каналима и профилима компаније
чини да се појединци осете посебно, да осете да су допринели
неком већем наративу или преношењу неке важне поруке.
Коришћена литература:
Истин, Догерти и Бернс 2011: Eastin, M., Daugherty, T. & Burns,
N., Handbook of Research on Digital Media and Advertising: User
Generated Content Consumption, New York: Information Science
Reference.
ОЕЦД 2007: Participative Web: User-Created Content, URL: https://
www.oecd.org/sti/38393115.pdf.
Сафо 2009: Saffo, P., Get ready for a new economic era, URL: http://
www.saffo.com/wp-content/uploads/2016/06/McKinsey-Creator.pdf.
Џенкинс et al. 2009: Jenkins, H., Confronting the Challenges of
Participatory Culture - Media Education for the 21st Century, London:
MIT Press.

Приручник за бизнисе

123

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
316.774(035)
659.3/.4:658
ПРИРУЧНИК медијске и информационе писмености за бизнисе
/ [аутори Ана Мартиноли... [и др.]] ; [аутор предговора Страхиња
Митровски] ; [рецензија Веран Матић]. - Београд : Фондација
Propulsion Фонд : Министарство културе и информисања Републике
Србије, 2022 (Београд : 4Print). - 122 стр. : илустр. ; 18 x 26 cm
Кор. насл. - Насл. у колофону: Медијска писменост : приручник за
бизнисе. - Подаци о ауторима преузети из колофона. - Тираж 100. Предговор: стр. 1-3.
ISBN 978-86-903410-5-4 (ФПФ)
1. Мартиноли, Ана, 1975- [аутор]
а) Медијска писменост – Приручници б) Масовни медији – Бизнис
COBISS.SR-ID 65132041

Приручник за бизнисе

125

Израда овог приручника у оквиру програма Нова писменост омогућена је уз подршку америчког народа путем
Америчке агенције за међународни развој (usaid). Садржај приручника и пратећих материјала је искључива
одговорност аутора и не представља нужно ставове usaid-а или Владе сад.
novapismenost.rs
medijaskapismenost.com

126

Приручник за бизнисе

