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Kakšna je vaša digitalna konkurenčnost in kako jo izboljšati?
Katera spletna stran je v panogi energetike najboljša?
Kako so spletna mesta prilagojena mobilnim napravam?
Kako digitalno konkurenčna so druga podjetja na področju energetike v Sloveniji in predvsem zakaj?
Kateri ponudnik energentov je digitalno najbolj inovativen in napreden?
Kako slediti trendom digitalnega razvoja?
Katere so najboljše digitalne prakse v panogi energetike v letu 2018?

Uporabna znanja za digitalno poslovanje

Trenutno stanje digitalnega
poslovanja v panogi
energetike v Sloveniji
Analiza, ki jo bomo izvajali v podjetju E-laborat, je rezultat vse
večjega konkurenčnega boja na digitalnih trgih v panogi energetike in preliminarne analize panoge ENERGETIKA 2018, ki
smo jo v preteklih dneh izvedli s pomočjo ankete med vami in
vašimi konkurenti. Analizo panoge bodo izvajali strokovnjaki za
digitalno poslovanje in uporabniško izkušnjo v našem podjetju.
Vsekakor ni skrivnost, da se je ponudba podjetij, ki ponujajo energente v Sloveniji močno povečala in da se je prodaja
elektrike, plina ter ostalih energentov v veliki meri preselila na
splet. Vse več podjetij združuje vse več produktov in storitev,
kar omogoča upravljanje različnih rešitev za domove na enem
mestu.
Na področju spletnih mest je opaziti velike spremembe. Postala so servisi za izvajanje energetskih storitev in pravi mali
»supermarketi«, kjer lahko storitve preprosto naročimo ali pa
se odločimo za zamenjavo dobavitelja. Zaznati je tudi številne
nove funkcionalnosti in postopke. In na tej točki se konkurenčni boj razplamti. V trenutku, ko je uporabnik že globoko v fazi
raziskovanja, mu mora spletno mesto jasno predstaviti prednosti poslovanja z vami in omogočiti hitro izvedbo naročila ali
ustrezen stik do vas.
Kako je vsebina na spletnih straneh prilagojena meni kot
uporabniku, kot potencialnemu naročniku? Sledi trendom in
je v skladu s standardi digitalnega komuniciranja? Lahko najdem informacije, ki jih potrebujem? So produkti predstavljeni
razumljivo in všečno? So učinkovito predstavljene prednosti
sodelovanja z vami? Sta ponudba in cena dobro predstavljeni?
Kako je predstavljen in izveden postopek sklenitve pogodbe?
Kako za prepoznavnost in pospeševanje izkoriščate družbena
omrežja? Kakšne so vaše pozicije in pozicije vaših konkurentov
na spletnem iskalniku Google? Katere ključne besede uporabljajo uporabniki, ki se zanimajo za elektriko, plin … ?
Na koncu bomo pripravili obsežno poročilo analize in na podlagi vaših želja tudi individualizirana primerjalna poročila za vaše
podjetje. Z njihovo pomočjo boste do potankosti spoznali digitalne aktivnosti vaše konkurence in pridobili primerjavo vseh
področij z vami. Spoznali boste tako dobra kot šibka področja
vašega digitalnega poslovanja in komuniciranja ter dobili natančna in konkretna navodila s primeri, kako biti boljši od konkurence in kako izboljšati vaše poslovne rezultate s pomočjo
aktivnosti na področju digitalnega delovanja.

Tako kot pri številnih drugih uglednih podjetjih, se bomo
z veseljem poglobili tudi v vaš poslovni model in vam pomagali doseči digitalni poslovni preboj.
Matija Škof,
vodja marketinga v podjetju E-laborat

SEZNAM PRODUKTOV,
KI SO VAM NA VOLJO:
#1 Poročilo panoge ENERGETIKA 2018 v katero je
vključena »eMystery« shopping raziskava.
#2 Individualizirana primerjalna (benchmark) analiza
vašega spletnega mesta
#3 Analiza uporabniške izkušnje z »eyetracking«
tehnologijo
Rešitve, ki smo jih pripravili v nadaljevanju, združujejo
najučinkovitejše načine, ki so nastali kot plod večletnih
izkušenj in sodelovanj z največjimi podjetji v Sloveniji
na področju digitalnega poslovanja.

KOMU JE ANALIZA NAMENJENA?
 Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva
– »Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se digitalno razvija
panoga energetike in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«
 Oddelkom marketinga – »Smo na spletu konkurenčni in
kako smo lahko še bolj?«
 Menedžerjem za digitalno poslovanje NETFORK Akademije – »Kje še ostaja neizkoriščen potencial našega podjetja in
kako ga čim hitreje in čim učinkoviteje izkoristiti? Kako zmanjšati stroške nepotrebnih zunanjih svetovanj ter najti hitrejše in
boljše rešitve?«
 Oddelkom za napredne digitalne rešitve in razvoj –
»Katere tehnične funkcionalnosti so za uporabnike vedno bolj
pomembne in katere je smiselno uporabljati v prihodnosti?«
 Oddelkom za odnose z javnostmi / PR – »Kako s pomočjo
digitalnih orodij učinkovito komunicirati s speciﬁčnimi javnostmi? «
 Upravi in vrhnjemu menedžmentu – »Ali izkoriščamo vse
potenciale digitalnega poslovanja? Je naše podjetje strateško
dovolj in pravilno usmerjeno v digitalno poslovanje?«

“Ker vedno stremimo k izboljšanju, smo že leta naročniki analiz E-laborat. Te nas vedno umestijo na
mesto, ki nam v tistem trenutku pripada. Tako se
učimo, primerjamo z ostalimi in izboljšujemo.”
Barbara Franko,

Vodja digitalnega bančništva, Sberbank banka d.d.

#1
Analiza digitalnega poslovanja in komuniciranja v panogi
energetike v Sloveniji z »eMystery shopping« raziskavo
 Analizirali bomo tudi prilagojenost spletnih mest mobilnim
napravam – uporaba pametnih telefonov v Sloveniji samo še za
7 % zaostaja za uporabo računalnikov.
 Za vsako spletno mesto (tudi vaše!) bomo izvedli hevristično
analizo uporabniške izkušnje in ga analizirali z vidika vsebinske
kakovosti (preko 100 parametrov).
 Izvedli bomo tudi analizo spletnih tržnih deležev – pozicije
posameznih spletnih mest podjetij v spletnih iskalnikih (upoštevamo 100 ključnih besed) ter analizo ključnih besed in besednih
zvez, ki jih uporabniki uporabljajo, ko iščejo produkte s področja
energetike.

Kako uporabniki iščejo elektriko, plin in preostale energente na
spletu? Imate optimiziran prodajni lijak in kako ga izboljšati? Kako
komunicirate preko družbenih omrežij? Kakšna je vaša digitalna
odzivnost? Omogočate zamenjavo distributerja in je proces le te
predstavljen enostavno? Kako komunicirate preko »e-novic«? Kje in
kako stopiti v stik z vašo ciljno publiko? Je vaše spletno mesto prilagojeno mobilnih napravam?

V analizo panoge ENERGETIKA 2018 so vključeni
vsi ponudniki elektrike, plina in drugih
energentov v Sloveniji – tudi vaše podjetje!
V podjetju E-laborat tovrstne panožne analize izvajamo že 12 let.
Vsako spletno stran analiziramo z vidika kakovosti vsebin, elementov dobre uporabniške izkušnje ter najbolj učinkovitih pristopov poslovnega digitalnega komuniciranja. Generično poročilo
analize panoge ENERGETIKA 2018 vam bo podalo jasen vpogled
v delovanje energetske panoge v digitalnem okolju tako pri nas
kot v tujini, kakšni so trenutni trendi in tudi kaj lahko v vaši panogi na spletu pričakujete v prihodnosti.

 V »eMystery shopping« raziskavi bomo v teh dneh stopili v
stik z vsemi podjetji preko kontaktnih obrazcev in »info« elektronskih naslovov objavljenih na spletu. Prav tako bomo merili
odzivnost in kakovost pri zagotavljanju podpore uporabnikom.
 Na podlagi pridobljenih podatkov bomo pripravili poročilo,
kjer bodo rezultati predstavljeni opisno ter v obliki tabel in grafov. Poročilo pa bo vsebovalo tudi številna priporočila in primere
dobrih praks.

»eMystery shopping« raziskava
»
Z metodo »skrivnostnega nakupovanja« merimo digitalno odzivnost vašega podjetja in vseh ostalih podjetij, ki se ukvarjajo s
prodajo elektrike, plina in drugih energentov v Sloveniji. Z lažnega elektronskega naslova boste v obdobju meritev prejeli določena vprašanja in povpraševanja za vaše produkte.
Povpraševanje bomo pošiljali na navedene informativne elektronske naslove in kjer je to mogoče tudi preko spletnih obrazcev.

Potek analize in priprava poročila
Potek analize in priprava poročila
 Slovenska podjetja vključena v analizo: Adriaplin, Domplan,
ECE, Elektro Energija, Energetika Celje, Energetika Ljubljana,
Energija plus, ENOS, GEN-I, Istrabenz plini, JEKO, Mestni plinovodi, Petrol, Plinarna Maribor, E3, Elektro prodaja E.U., RWE Ljubljana, Telekom Slovenije, HEP in Energia gas and power.
 Tuja podjetja vključena v analizo boste z oddajo prednaročila
do 5. aprila lahko predlagali sami (predloge lahko oddate v priloženi naročilnici). Poleg vaših predlogov pa bomo analizirali tudi:
EON, Vattenfall, NPower, SSE, ScottishPower in EDF Energy.
 Zajem podatkov izvajamo med: 20. marcem in 10. aprilom 2018.
 V analizo bomo vključili spletna mesta vseh navedenih podjetij in njihova produktna spletna mesta, namenjena ožje osredotočenim aktivnostim (sklenitev pogodbe, zamenjava dobavitelja …).

 Z lažnega elektronskega naslova vam bomo v prihodnjih dneh
na informativni elektronski naslov poslali speciﬁčna vprašanja in
/ ali povpraševanje po vaših ponudbah in produktih.
 Raziskava se že izvaja! Preverjanje vaše digitalne odzivnosti
in kakovosti poteka med 15. marcem. in 10. aprilom 2018.
 Kjer je mogoče boste (ali pa ste že) povpraševanje prejeli tudi
preko informativnih obrazcev.
 Že dalj časa se izvaja tudi analiza komuniciranja preko e-novic
(»newsletter«). Z lažnih elektronskih naslovov smo se prijavili med
prejemnike e-novic in v obdobju 30-ih dni bomo analizirali pogostost
in kakovost tovrstnega komuniciranja vas in vaše konkurence.
POROČILO ANALIZE VSEBUJE
posamezne podatke, ki bodo predstavljeni v obliki tabel in grafov.
Podatki bodo opremljeni s komentarji, prikazani pa bodo tudi
primeri digitalnih praks – predvsem dobrih.
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Vam je splošen pregled panoge premalo in potrebujete dodatno
individualno analizo vašega spletnega mesta ali mobilne spletne
strani? Kje imate dobre in šibke točke digitalnega poslovanja?
Kako ste pozicionirani v primerjavi s konkurenco? Kje zaostajate
in v katera področja je smiselno vložiti največ pozornosti? Se zavedate svojih šibkih točk in iščete najboljše rešitve zanje?
Na podlagi naročila in natančnega usklajevanja vaših potreb, poslovnih načrtov ter ciljev vam pripravimo personalizirano analizo,
ki odgovori na vsa zastavljena vprašanja.

Se sprašujete, kakšna je razlika med vami in izbranim
konkurentom? Vaše spletno mesto primerjamo s
konkurenčnim ponudnikov energentov po Vaši izbiri.

Potek analize in priprava poročila
 S pomočjo dodatne obdelave podatkov analize panoge
ENERGETIKA 2018 bomo identiﬁcirali vaša šibka področja v
primerjavi s konkurenti in povprečji v panogi.
 Izhajali bomo iz vaših KPI-jev, ki jih bomo določili skupaj z vami.
 Izvedli bomo hevristično analizo vašega spletnega mesta.
 Podatke bomo interpretirali in pripravili poglobljeno poročilo z
graﬁ in tabelami ter primeri dobrih praks, konkretnimi priporočili in
navodili za izboljšave.
 Rezultate vam bomo predstavili na interni delavnici, kjer bo
potekala vodena razprava namenjena izboljšanju vašega digitalnega poslovanja in poslovanja nasploh.

Poročilo te dodatne individualizirane analize bo
odgovarjalo na konkretna vprašanja kot so:
Kako izboljšati vašo digitalno konkurenčnost?
Kako povečati konverzijo na vašem spletnem mestu?
Katere postopke je potrebno dodati ali optimizirati?
Kako bolje predstaviti produkte in storitve?
Katere dobre prakse konkurentov ali tujih podjetijj
je smiselno uporabiti?
 Kako svojim uporabnikom ponujati boljše postopke od konkurence?
 Katere vsebine je smiselno nadgraditi?
 Kaj lahko spremenimo in izboljšamo nemudoma?






Poročilo individualnih analiz bo izšlo po dogovoru
oziroma vrstnem redu naročil.
25. aprila 2018.

0,00 EUR (brez DDV-ja).

Redna CENA analize znaša 2.100,00 EUR (brez DDV-ja).
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Ceno analize s POPUSTI najdete v priloženi naročilnici.
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Do 5. aprila 2018
po AKCIJSKI ceni!

#3
Analiza uporabniške izkušnje
z napredno »eyetracking« tehnologijo
FAZE ANALIZE

Kaj ste naprej opazili na levi fotograﬁji?
S precejšnjo gotovostjo trdimo, da ste najprej zaznali desno oko
dame na sliki. Vsaj tega je najprej pogledala velika večina uporabnikov, ki so bili testirani s pomočjo naprave za »eyetracking« analizo.

Ne domnevajte.
Ukrepajte na podlagi zanesljivih podatkov!

 V sodelovanju z Vami uskladimo vsebinska izhodišča in deﬁniramo ključne faktorje uspeha (KPI-je) spletnega mesta.
 Določimo 10 scenarijev (npr. naročilo storitve, iskanje informacij povezanih s storitvijo, izpolnitev informativnega vprašalnika …), ki jih kasneje testiramo na realnih uporabnikih.
 V nadzorovanih okoliščinah naših prostorov izvedemo testiranja (5-sekundni test vstopne strani, testiranje vseh scenarijev, poglobljen intervju o vtisu uporabnika).
 Po končanih testiranjih podatke interpretiramo ter pripravimo poročilo s konkretnimi priporočili za optimizacijo spletnega
mesta ali mobilne spletne strani.

Izsledki analize s to tehnologijo zagotavljajo
zanesljive povratne informacije o kakovosti
vašega spletnega mesta.

Se sprašujete:
 Ali je obiskovalec opazil nov produkt na naši spletni strani?
 Ali je postopek za zamenjavo dobavitelja logičen in prepričljiv?
 Zakaj je obiskovalec zapustil spletno mesto tik pred zaključenim
korakom naročila?
 Ali obiskovalci vidijo najpomembnejšo vsebino?

Redna CENA analize znaša 6.500,00 EUR (brez DDV-ja).
Ceno analize s POPUSTI najdete v priloženi naročilnici.

Odgovore in rešitve vam ponuja testiranje uporabniške
izkušnje s tehnologijo »eyetracking«.
Potrebujete zanesljivo informacijo o kakovosti interakcije med uporabniki in vašim spletnim mestom? Vas zanima s katerimi težavami
se soočajo obiskovalci vaših spletnih strani? Katere vsebine ne najdejo? Kam umestiti predstavitev novega produkta, da bo vidna njegovi
ciljni publiki?
Odgovore na zgornja in številna druga vprašanja najdemo preko testiranja na realnih uporabnikih oziroma testnih skupinah, ki po vnaprej
določenih nalogah (scenarijih) opravijo določene procese na vašem
spletnem mestu. Ker analizo opravljamo po individualnem pogovoru z
vami, je le ta prilagojena ciljem poslovne učinkovitosti vašega podjetja.
Analizo izvajamo v nadzorovanih okoliščinah z najsodobnejšo tehnologijo za »eyetracking« (Tobii Pro X2-60). Eyetracking tehnologija
meri nezavedno sledenje očesa. S pomočjo te analize pridobite hiter,
enostaven, praktičen in najbolj učinkovit način za merjenje interakcije z vašimi uporabniki. Pomagamo vam tudi s primeri dobre in malo
manj dobre prakse, kar vam omogoča, da pri digitalnem poslovanju
vedno zasedate sam vrh na konkurenčnem trgu.

Izsledke analize Vam predstavimo na interni delavnici.

“S pomočjo večletnega sodelovanja s strokovnjaki družbe E-laborat, njihovih izobraževalnih
delavnic in strokovnih analiz, smo svoje znanje na
vseh področjih digitalnega poslovanja nadgradili
in tudi zaradi tega postali uspešnejši.”
Goran Juroševič,

Vodja spletnega poslovanja, Zavarovalnica Triglav, d.d.

DODATNE INFORMACIJE:

www.e-laborat.si
info@e-laborat.si
01 565 52 92

Zakaj zaupati nam?
Ker že dvanajsto leto opravljamo analize različnih panog na spletu in pripravljamo specializirane
raziskovalne priročnike. Ker vedno stremimo k zadovoljstvu naših naročnikov in k uspešnim poslovnim dogovorom v katerih sta obe strani zadovoljni. Ker je pobuda je prišla s strani strank, ki so želele
redna poročila o trendih in standardih v panogi ter nasvete za aktualne in najboljše rešitve njihovih
konkretnih problemov. Ker je naš cilj priprava takšnega poročila analize, ki bo nazorno odražalo trenutne digitalne trende in novosti ter hkrati izpostavljalo dobre prakse in pomagalo manj dobrim na
poti do izboljšave. Ker nam je želja ustvariti priročnik z visoko uporabno vrednostjo, ki bo s primeri
predstavljal preverjeno najboljše – domače in tuje – aktualne spletne prakse ter vas usmeril k večji
digitalni konkurenčnosti v svoji panogi.

Uroš Žižek
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www.netfork-akademija.si
www.websi.si

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vpisa 2008/10873, z dne 25.2.2008, matična številka: 3280772000, osnovni kapital družbe: 7.500.00 EUR,transakcijski račun: 29000-0055470083, ID za DDV: SI17945372.

Uporabna znanja za digitalno poslovanje

ENERGETIKA 2018
CENIK IN NAROČILNICA:

AKCIJSKA CENA
do 5. aprila

REDNA CENA
(brez DDV)

(brez DDV)

#1 Analiza panoge ENERGETIKA 2018

1.830,00 EUR

1.420,00 EUR
(22 % popust)

#2 Individualizirana primerjalna (benchmark) analiza

2.100,00 EUR

(popusti samo
v paketih)

#3 Analiza uporabniške izkušnje s tehnologijo »eyetracking«

6.500,00 EUR

(popusti samo
v paketih)

NAROČAMO:
Standardizirani* paketi produktov / storitev s POPUSTI (velja do 5. aprila 2018):
Samostojno poročilo

#1

OSNOVNI PAKET

#1

+

#2

NAPREDEN ANALITIČNI PAKET

#1

+

#2

+

#3

1.420,00 EUR

22 % popust

2.490,00 EUR

skupen 37 % popust

7.150,00 EUR

skupen 31 % popust

Vse navedene cene ne vključujejo DDV-ja.

* Za POSEBNO PONUDBO prilagojeno VAŠIM POTREBAM in ŽELJAM stopite z nami v stik preko
elektronskega naslova info@e-laborat.si ali telefonske številke 01 565 52 92.

PODATKI O NAROČNIKU:
Podjetje: __________________________

Naslov: _______________________________________________

Pošta:_________________ Davčna številka:___________ Kontaktna oseba:___________________________
Elektronski naslov/tel. številka kontaktne osebe: ___________________________________________________
V ____________________________ (kraj, datum)

Podpis in žig odgovorne osebe:

Seznam tujih spletnih mest,
katere želimo, da jih dodatno vključite v raziskavo:
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________

Izpolnjeno naročilnico pošljite na E-laborat d.o.o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte: info@e-laborat.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 01 565 52 92.

