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Uvod 

 Ideja in zakaj sem se odločil rešiti problem 

 Problem, ki ga bom s tem rešil 

 Konkurenčne spletne strani vsebujejo manjše število dogodkov ali pa samo 

nekaj zvrsti dogodkov. Poleg tega so nekatere zelo nepregledne in iskanje 

dogodkov je težavno 

 



Predstavitev spletne strani 

 Spletna stran je namenjena objavljanju dogodkov (motozbori, konference, športni dogodki, 

koncerti, dobrodelni dogodki, kulinarični..) 

 Dogodke bo lahko objavljal vsak registriran uporabnik 

 Za prikaz dogodkov bo uporabljen googlov zemljevid 

 Obiskovalcu se bo ob obisku spletne strani zemljevid nacentriral na njegovo lokacijo 

 Za natančnejši prikaz lokacij se bodo uporabljaje koordinate ( zemljepisna širina in dolžina) 

 Za prikaz dogodkov na zemljevidu bodo uporabljeni markerji 

 Ciljna skupina 

 Programski jeziki ki so bili uporabljeni (PHP,MySQL, JavaScript, Jquery, HTML, CSS)  

 Programsko orodje Bootstrap za oblikovanje spletne strani 



Pridobivanje obiskovalcev in 

organizatorjev 

 Za pridobivanje bodočih strank bo potrebno spletno oglaševanje kakor tudi 

fizično, s plakati in panoji 

 Oglaševanje na večjih in kakor tudi manjših dogodkih po Sloveniji 

 Aktivno oglaševanje na FB in Twitterju  

 Kontaktiranje organizatorjev dogodkov preko telefona, e-maila, FB, Twitterja  

 



Načrti za prihodnost 

 V prihodnje bo možnost naročanja na kategorije (z uporabo FB,registracije ali 

vnosa maila) in na nove objave dogodkov določenega uporabnika 

 V primeru, da ima uporabnik objavljenih večje število dogodkov bo potrebno 

dodati še seznam prihajajočih dogodkov 

 Povezava s FB in Twitterjem 

 Postati številka ena za oglaševanje dogodkov v Sloveniji 

 Širitev po celotnem svetu 



Monetizacija 

 Objava dogodkov bo brezplačna 

 Objava izpostavljenega dogodka bo plačljiva 

 Možnost dodatnega oglaševanja posameznega dogodka na Twitterju ali 

Facebooku za doplačilo 

 Prihodki iz oglasov na spletni strani 

 Zaslužek z prodajo vstopnic 

 



Konkurenca 

 Konkurenca: dj-slovenija.si, eventim.si, veselice.si, slovenia.info, 

prireditve.rtvslo.si, napovednik.com, srce-slovenije.si 

 Prednosti: vse na enem mestu; preprosto iskanje; iskanje po besedah , 

datumu in kategorijah; preprost izgled; za brskanje ni potrebna registracija; 

veliko kategorij dogodkov; dogodki za celotno Sloveniji 

 Slabosti: že obstoječa konkurenca, nezainteresiranost za objavo dogodkov in 

posledično ničen obisk, neuspešno pridobivanje obiskovalcev in uporabnikov 

za objavo dogodkov 

 



Hvala za pozornost ! 


