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O MENI
Prvi šolski dan v prvem razredu OŠ sem vedela, kaj bi v življenju
rada počela: pisala zgodbe. Navduševala z besedami!
Kot urednica sem 20 let ustvarjala leksikone in enciklopedije,
zgradila sem več kot 200.000 nepozabnih geselskih besedil.
Z ustvarjanjem Vesele šole sem najmlajšim razkrivala svet.

Potem pa ... sem se zaljubila v marketing.
Priznam, ne znam oblikovati samoroga iz
marcipana in nikoli ne bom vešča
bočnega parkiranja. Obvladam pa razvoj
marketinških strategij in skrite prijeme za
učinkovito komunikacijo.
S spretnim sukanjem besed ne lomim
človeških src, ampak gradim: zanimanje
za izdelek, da ne ostane neopažen,
razumevanje storitve, da najde pot med
uporabnike, zaupanje v podjetje, da
postane prva izbira naročnikov.
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KAJ POČNEM
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ZGODBA ZA ZNAMKO

POPOLNA OBJAVA

3

PAMETNI PIŠEJO

Strateški Idejni koncept
za razvoj znamke.

Mesečni uredniški koledar
s cilji komunikacije.

Storytelling za izdelke in
storitve.

Elementi za konsistentno
identiteto znamke.

Besedila za 15 objav na
Facebooku oz. Instagramu.

Tiskani in digitalni
trženjski materiali.

Obljuba znamke in
ponudba vrednosti.

Priprava vizualij z
elementi za branding.

SEO-optimizirana
besedila za spletno stran.

Elementi za grajenje
kredibilnosti in zaupanja.

Upravljanje strani podjetja
(objavljanje).

Besedila za oglaševanje
in e-mailinge.

Komunikacijski koncept
nastopa na trgu.

Mesečno poročilo s
kratko analizo podatkov.

Gradiva za t. i. lead
generation.

po dogovoru

po dogovoru

DDV ni obračunan (nisem zavezanec za DDV).
Plačilo na osnovi izdanega računa. Rok plačila: 15 dni.
Rok izdelave skladno s terminskim planom.
Naročnik pridobi neizključne materialne avtorske pravice za lastno uporabo.
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po dogovoru

KAJ DOBITE

REŠITVE
CELOVITE

Zakaj zgodba? Brez koncepta in strategije ne bomo dosegli želene
prepoznavnosti. Vaše podjetje samo po sebi ne zanima nikogar.
Vrednost mu dajejo čustva, sanje in ideje, s katerimi se lahko poistovetijo
vaši naročniki. Kar 90 % nakupov se zgodi zaradi občutkov.
Čustva nimajo cene, lahko pa jih zapakiramo v zgodbe.

MOJE DELO VKLJUČUJE:
Predlog gradiv za konsistenten
branding in vsebinski marketing.
Privlačna besedila, napisana po
navdihu in upoštevajoč sodobne
komunikacijske smernice.
Spremljanje aktualnih trendov na
področjih delovanja podjetja.
Usklajenost z oglaševanjem in
oglaševalskimi kampanjami.

IZ ZAKULISJA:
Sodelujem samo s podjetji, s
katerimi delimo iste vrednote.
Vaše delo bom podrobno
spoznala, da bom o njem lahko
pisala. Pričakujte tudi nenavadna
vprašanja, vse me zanima.
Moja ustvarjalnost se rojeva na trail
tekih na ultra razdaljah – zelo
verjetno bom idejo za vaše
besedilo dobila sredi noči v visokih
hribih, ko mi bo pot prečkala lisica.

Cilj dosežejo le tisti, ki so pot dobro načrtovali.
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KAKO DELAM
Vsa moja besedila so napisana v
mislih na končnega uporabnika.
V objavah jih želim z zanimivimi
vsebinami izobraževati,
informirati, pa tudi zabavati
in navduševati.
Fokusiram se na vzpostavitev
zaupanja. Kupci ne kupujejo
izdelkov ali storitev, ampak način
razmišljanja, čustva, odnose in
čarovnijo. Zato v besedilih
uresničujem njihove sanje.

1. KORAK

Določim strateške cilje: pisanje brez repa in glave nima smisla.
Kaj želimo doseči z objavami? Povečati prepoznavnost, razširiti
skupnost, pripeljati promet na spletno stran, podpreti prodajo?

2. KORAK

Naredim raziskavo: na družbenih omrežjih niste sami, za
pozornost kupcev se bori močna konkurenca. Kaj počne? Kako
se loteva nastopa, katere so njene močne in šibke točke?

3. KORAK

Postavim cilje komunikacije: objavljanje, da nekaj je, je slabše
kot nič, kupcem lahko posreduje napačno sporočilo. Rezultate
da le načrtovana in konsistentna komunikacija.

4. KORAK

Lotim se pisanja: nekateri smo rojeni pod srečno zvezdo in nam
besede hitro letijo izpod prstov. Z izkušnjami pa pride še
občutek, kaj ljudi pritegne in čemu se ne morejo upreti.
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POGOSTA VPRAŠANJA
ALI PAKET STORITEV VELJA ZA KOLEDARSKI MESEC ALI 30 DNI?
Navajeni smo, da življenje štejemo v koledarskih mesecih, zato predlagam, da
tako poteka tudi naše sodelovanje: do 25. v mesecu naročite storitev za prihodnji
mesec, ko bo storitev tudi opravljena. Storitev lahko naročite do preklica, s tem si
zagotovite moj čas in partnersko ceno. Vzamem le toliko dela, kolikor ga zmorem
kakovostno opraviti. Da se mi v glavi iskri, potrebujem tudi prosti čas.
ALI SE DRŽITE ROKOV?
Preden sem postala sama svoja šefica, sem vodila projekte in koordinirala večje
skupine sodelavcev. Zelo dobro vem, da je točnost ena najpomembnejših valut v
poslovnem svetu, zato je držanje rokov sveta mantra. Ker pa popolnega nadzora
nad življenjem ne moremo imeti, vas o ovirah na poti pravočasno obvestim.
ALI SO VAŠA BESEDILA JEZIKOVNO USTREZNA IN SEO-OPTIMIZIRANA?
V mojih besedilih vejic ne boste pogrešali, pa tudi preveč jih nikoli ne bo. Ker
verjamem, da je jezik živo orodje sodobnih uporabnikov, pa se zna zgoditi, da
bom kdaj zapisala kako sočno, igrivo ali iskrivo poved. Vestno uporabljam
pregledovalnik besedil in sem domača v malih skrivnostih velikih SEO-mojstrov.
SKRBI ME, DA SODELUJETE Z MENI KONKURENČNIMI PODJETJI.
Prav imate, sedenje na dveh stolih se nikoli ne obnese. Sočasno sodelujem samo
s podjetji v nekonkurenčnih panogah. Tako bančniku ni treba skrbeti, kako bom
pihala na dušo turističnemu podjetju, marketinška agencija pa je lahko mirna, da
etičnim hekerjem ne bom razkrivala najnovejših trendov pri pisanju blogov.
RAD BI RAZPOLAGAL Z AVTORSKIMI PRAVICAMI.
Razumem vas. Na besedilih, ki jih bom za vas napisala po naročilu, pridobite
neizključne materialne avtorske pravice reprodukcije, distribucije, dajanja na voljo
javnosti in dajanje v najem za lastno uporabo. Ni me strah, da bom zato ostala
brez dela, saj vem, da sta za dolgoročno uspešno sodelovanje potrebna strast do
skupnih ciljev in zaupanje brez fige v žepu.
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KDOR SEJE, TA ŽANJE

DOBRODOŠLI V DOBRI DRUŽBI
Ne, ne boste moj poskusni zajček. Z leti se je na glavi pojavil kak siv las,
v portfelju del pa nabrala sodelovanja s strankami iz raznolikih panog.
Moji naročniki pravijo, da me odlikujeta splošna razgledanost in človeška
širina. Sodelujem samo s tistimi, s katerimi delimo enake vrednote in
dihamo primerljive pozitivne, optimistične vizije.
Vsako sodelovanje je unikatno. Pojma nimam, kam vse bi lahko prišli mi.

ZADOVOLJNI PARTNER
Prepričan sem bil, da mora marketing
našteti čim več lastnosti izdelka. Prodaja
me je opozorila, da zdaj ljudi zanimajo
zgodbe, ne značilnosti produkta.
Ko sem prvič slišal Majo, kako z žarom
pripoveduje in iskreno verjame v svoje
delo, sem vedel, da je to to, kar iščem.
MIRAN MEŽEK, NATIONAL, DIREKTOR
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"Maja je vedno polna
idej. Z njenimi
rešitvami je naše
podjetje dobilo svež
zagon. Zdaj vem,
kakšno čudežno moč
imajo zgodbe."

JE
JE TO
TO VSE?
VSE?
Kakšen bi se vam zdel film, posnet v enem dolgem kadru, ali
knjiga, v kateri ni odstavkov? Dolgočasna, kajne.
In kako se začne dolgotrajno prijateljstvo? S pravo mero.
Da, za začetek je to vse. Če se ujamemo, pa nas čaka še veliko
vnemirljivih poglavij, nemara celo razburljivih nadaljevanj.

PIŠITE MI

maja.ogrizek@kliker.si

PAKETI STORITEV (S, M IN PREMIUM)
ZGODBA ZA ZNAMKO
Marketing in znamčenje nista isto. Ker je
znamčenje v srčiki vaše marketinške
strategije, pride najprej. Imate zgodbo zanj?
POPOLNA OBJAVA
Tisti dan v tednu, ko je treba objaviti na FB?
Spet nekaj na hitrico? Ali pa se boste končno
vendarle lotili uredniškega koledarja?

PAMETNI PIŠEJO
Potrebujete ubijalsko prodajno vsebino?
Kupca se boste dotaknili le, če boste zaigrali
na prave emocionalne strune. Jih poznate?
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"Vsako podjetje ima zgodbo.
Povejte svojo tako, da bo
očarala vaše stranke."
Kaj pravite na začetek uspešnega
sodelovanja: vi obvladate svoj posel in ga
želite odeti v prepričljivo zgodbo. Meni pa gre
tkanje zapeljivih besed dobro izpod prstov.
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