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Сажетак: Рад се бави основним концептима Веб 2.0 платформи на којима су 
социјални медији засновани. Такође, дат је преглед резултата изабраних 
истраживања о ставовима B2B организација о коришћењу социјалних медија. 
Основни циљ рада је да се маркетарима на B2B тржиштима приближе логика и 
предности коришћења друштвених мрежа као савременог алата интеракције са 
циљним тржиштем. 
Кључне речи: B2B, маркетинг, Веб 2.0, социјалне медији 
 
Abstract: The article looks into the fundamental principles of Web 2.0, on which social 
media are based. In addition, an overview is provided of the results of selected studies of 
the opinions of B2B organisations on the use of social media. The article's main 
objective is to acquaint marketers on B2B markets with the logic and advantages of 
using social media as a modern-day tool for interaction with the target market. 
Keywords: B2B, marketing, Web 2.0, social media 

 
УВОД 

 
Компаније данас функицонишу у изузетно комплексном 

окружењу. Технолошка и тржишна неизвесност узроковани су 
технолошком комплексношћу, обиљем информација, високим 
стандардима и скраћеним животним циклусом производа. У таквом 
окружењу све је комплексније пронаћи, освојити и задржати купца.  

Криза 2008. године донела је нове, неповољније услове 
пословања. Веома често, третирајући маркетинг као трошак, 
комапније драстично смањују буџете за маркетинг, додатно 
угрожавајући своју способност да допру до потрошача. Агилне 
компаније реагују променом структуре издатака за маркетинг 
активности (Woods, 2010), нарочито за промоцију, с обзиром да су 
препознале тренд окретања потрошача друштвеним медијима. 
Захваљујући демократизацији приступа Интернету с ценовног 
аспекта, као и мобилним уређајима, потрошачи су у савременом 
свету доступни готово у сваком моменту. Према скоријем 
истраживању (Pinter, 2014) на B2B тржиштима бришу се границе 
између радног и слободног времена, отварајући простор да се са 
потрошачима и потенцијалним потрошачима комуницира без 
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ограничења. Према Maddox (2013) кључне ставке у буџетима B2B 
маркетара су:  

� Технологије аутоматизације маркетинга (енгл. Marketing 
automation technology): софтвер и технолошке платформе за 
управљање мултиплим каналима комуникација 
(електронске поште, Интернет стране, друштвене мреже);  

� Макретинг садржаја (енгл. Content marketing): привлачење 
и задржавање потрошача кроз континуирано креирање и 
управљање садржајем који је релевантан и користан 
потрошачима;  

� Друштвени медији: друштвене мреже засноване на Веб 2.0 
платформама за креирање и размену садржаја између 
корисника.  

� Мобилни маркетинг: заснован на приступу корисницима 
путем мобилних уређаја (телефона, таблет рачунара и 
преносних рачунара).  

Овакав развој догађаја са аспекта маркетинга отвара потуно 
ново, динамично поље дигиталних алата који се могу користити за 
комуникацију са циљним тржиштем. Истовремено, дигитални алати 
доприносе мерљивости маркетинг активности, повећавајући 
способност маркетара да „...приступе, прикупе, процесуирају и 
презентују резултате маркетинг активности“ (Jarvinen et al., 2012).  

Олакшан приступ Интернету, како са техничког аспекта, тако 
и са аспекта трошкова, представља кључну технолошку платформу 
за пролиферацију маркетинг алата. Према подацима портала Statista 
(2014), број корисника Интернета је у последњих петнаест година 
порастао са 394 милиона у 2000. години, на скоро 3 милијарде у 
2014. (слика 1). Мрежни ефекат овако рапидног раста броја 
корисника (Easley & Kleinberg, 2010, стр. 509-542) је – како 
резултати истраживања Bently univerziteta (Bently University, 2011) 
показују – нарочито кроз социјалне медије снажно утицао и на B2B 
сферу пословања, уводећи га у еру изразите транспарентности: 
Интернет је за 40% светске популације – колико га према подацима 
Internet World Stats (2014) користи – постао универзални извор 
информација (и) у пословној сфери свакодневног живота. Споменути 
резултати Bently универзитета показују да социјални медији, чак, 
имају већи степен примене у B2B, него у B2C сфери. 
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Слика 1.: Број корисника Интернета у периоду 2000-2014 
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Извор: прилагођено према Statista, 2014. 
 

1. ВЕБ 2.0 
 
Функционисање социјалних медија, у форми у којој их 

познајемо, не би било могуће без Веб 2.0 апликација и сервиса. 
Заједнички именилац већине интерпретација појма Веб 2.0 је 
двосмерна комуникација (корисника) путем које се остварује 
активна партиципација и колаборација у дељењу идеја и знања у 
текстуалном и/или мултимедијалном формату, често и путем 
(ре)комбинације постојећих веб садржаја (Dybwad, 2005).  

Корисници могу без познавања техничких детаља технологије 
која стоји иза Веб 2.0 концепта да користе разне категорије Веб 2.0 
апликација, као што су блогови, вики системи, сајтови за размену 
(дељење) мултимедијалног садржаја итд. Заједно са 
минијатуризацијом (умреженог) хардвера и пролиферацијом 
паметних телефона који омогућују Веб 2.0 интеракцију, Веб 2.0 
концепт је значајно допринео остварењу идеје о свеприсутном 
рачунарству које је неприметно интегрисано и прожето у 
свакодневни живот (енгл. ubiquitous, pervasive computing), 
захваљујући којем корисници могу практично било где и било када 
да врше интеракцију са информатичким простором (Mahadev, 2001; 
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Sakal, Matković & Tumbas, 2012). Тиме, Веб 2.0 технологије дају 
значајан допринос конверзији са аналогног на дигитално у 
друштвено-економском смислу: “класичну, тржишну економију све 
више замењује мрежна економија у којој превладавају друштвено-
економски односи засновани на умрежавању” (Sakal, Matković & 
Tumbas, 2012, стр. 761). 

 
1.1. Кључне идеје Веб 2.0 

 
Anderson (2007, стр. 14) наводи шест кључних идеја на којим 

је засновано функционисање Веб 2.0 концепта (споменуто у Sakal, 
Matković & Tumbas, 2012). 

Кориснички генерисан садржај – један од најочитијих 
видова пролиферације Веб 2.0 концепта је тзв. „грађанско 
новинарство“ (Gillmor, 2004), али и сваки други вид „културе 
излагања...која одражава филозофију веба у којој је бити запажен 
све“ (Wu, 2005). Корисничко генерисање и дељење садржаја су у 
великој мери омогућили јефтини, а ипак квалитетни уређаји (пре 
свега паметни телефони) који имају могућност снимања аудио-видео 
садржаја и њиховог једноставног дељења путем мреже. Кориснички 
креирани садржаји представљају есенцију функционисања сајтова 
као што су Youtube, Flickr, Twitter, LinkedIn, Facebook итд. Треба 
напоменути да је корисничко генерисање садржаја умногоме 
олакшано дигитализацијом података. Како Hilbert и Lopez (2011) 
наводе, 2002. године је количина података који се налази у 
дигиталној форми постала већа од количине расположивих података 
у аналогном облику, стога се та година по истим ауторима може 
сматрати почетком дигиталне ере. Исти извор наводи да је 2007. 
године чак 94% свих података на свету било у дигиталном формату. 

Моћ (феномен) масе (енгл. crowd) – активна партиципација 
и колаборација у дељењу идеја и знања путем кориснички 
генерисаних садржаја омогућују (између осталог) специфичан облик 
долажења до решења проблема који је постављен пред заједницу 
корисника: подразумева се да је решење до којих корисници долазе 
заједнички, на основу независно предложених појединачних решења, 
квалитетнији од решења који може да предложи најинтелигентнији 
члан заједнице корисника. Другим речима, заједница је увек мудрија 
од најмудријег појединца.  

Количина података „епских размера“  – Лакоћа генерисања 
и дељења корисничких садржаја је довела до расположивости 
информација чија количина никада није била већа. Како Hilbert и 
Lopez (2011) наводе, 2007. године је човечанство путем двосмерне 
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комуникације поделило информација у количини од  65 егзабајтова, 
док су рачунари опште намене извршили 6,4x1018 инструкција сваке 
секунде. Новији подаци (Internet Live Stats, 2014) говоре о је број веб 
сајтова 2013. године премашио 670 милиона (слика 2) (истина, од 
тога броја је, према проценама истог извора, било тек око 25% 
активних). 

 
Слика 2.: Број веб сајтова у периоду 2000-2013 
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Извор: прилагођено према Internet Live Stats, 2014. 

 
Количина расположивих информација се експоненцијално 

увећава и  захваљујући Веб 2.0 базираном mash-up-у, што је довело 
до тзв. датафикације: праву информацију све је теже добити и врло 
често дословно немогуће без веб локација као што су Google, 
Amazon, E-bay, Youtube итд. Зато, како Tim O’Reilly (2006) наводи, 
моћ није само у информацијама, већ у контроли приступа 
информацијама. Због датафикације је постало актуелно и питање 
права власништва над (ре)миксованим „посуђеним“ информацијама. 

Идеје Архитектура партиципације и Ефекат мреже су у тесној 
корелацији са Metcalfe-овим законом и односе се на друштвено-



Дарко Пантелић, Мартон Сакал, Предраг Матковић 

Економски погледи, ISSN 1450-7951 240 

економске последице додавања нових корисника неком Интернет-
сервису. 

Архитектура партиципације је двопартитна идеја која се 
односи на синергетско међудејство архитектуре и квалитета Веб 2.0 
сервиса: Веб 2.0 базиран сервис треба да је дизајниран тако да га 
корисници могу једноставно и лако користити. Тиме је испуњен 
предуслов (или барем један од њих) за масовну партиципацију 
корисника у креирању и дељењу Веб 2.0 садржаја (тј. за масовно 
коришћење Веб 2.0 сервиса). Масовном партиципацијом, са друге 
стране, побољшава се квалитет Веб 2.0 сервиса захваљујући из 
мудрости маса произашлим квалитетним информацијама и мрежном 
ефекту. 

Мрежни ефекат – сваким новим регистрованим корисником, 
али и новим постом, upload-ом мултимедијалног садржаја, 
коментаром, или чак и обичним прегледом садржаја, повећава се 
вредност мреже. Што је број партиципаната једне мреже већи, 
чланови је теже напуштају. Мрежни ефекат је посебно осетљив у 
фази раних прихватиоца, где је потребно радити на промоцији мреже 
и привлачењу нових чланова (Klemperer, 2006; Anderson, 2007). У 
овој фази треба капиталисати на „word of mouth“ комуникацијама и 
тежњи појединца да припада одређној групи.  

 
1.2. Најпопуларније Веб 2.0 апликације/услуге 

 
Блогови - Baker и Moore (2008) дефинишу блогове као 

(обично) често ажуриране личне веб странице путем којих аутор 
блога износи своје ставове о разним темама, док Baggetun и Wasson 
(2006) тврде да се блогови могу проматрати чак и као системи за 
управљање знањем које заједнички креирају аутор блога и његови 
читаоци, који путем коментара успостављају комуникацију, врше 
размену идеја изражавајући слагање или конфронтацију са 
ставовима изнетим у тексту блога или другим коментарима (Sakal, 
Matković, & Tumbas, 2011; Sakal, Matković, & Tumbas, 2012). 
Williams и Jacobs (2004) блогове посматрају као облик микро-
издаваштва. Eide и Eide (2005) сматрају блогове „важном и 
утицајном друштвено-културолошком снагом” и при томе истичу да 
су блогови моћни промотери креативног, критичког и аналитичког 
размишљања и медиј који квалитетне информације чини доступним 
кроз повезивање индивидуалних рефлексија са друштвеном 
интеракцијом (Sakal, Matković, & Tumbas, 2011; Sakal, Matković, & 
Tumbas, 2012).  
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Вики системи - донекле подсећају на блогове. Mattison (2003) 
тврди да и викији и блогови спадају у тзв. groupware, али ,,вики може 
да буде блог, али блог не мора да буде вики”. Творци вики концепта, 
Leuf и Cunningham (2001), definišu вики као скуп интерлинкованих 
веб страница који се једноставно могу едитовати у обичном веб 
браузеру. Сваки посетилац викија, начелно, може да постане учесник 
у креирању вики-садржаја било путем додавања нових информација, 
било исправљајући постојеће вики-информације (на тај начин, 
садржај викија је практично под  сталном контролом и ревизијом) 
(Sakal, Matković, & Tumbas, 2011; Sakal, Matković, & Tumbas, 2012). 

Викији поседују све наведене позитивне особине блогова. 
Како Godwin-Jones (2003, стр. 15) наводи, викији су базе знања које 
се протоком времена стално повећавају, док Kokkinaki (2009) истиче 
да вики системи развијају вештине тимског рада захваљујући којем 
се вики систем може третирати и дигиталним окружењем за 
изношење (дељење) проблема на које се практично промптно 
добијају одговори и решења  (Sakal, Matković, & Tumbas, 2011; Sakal, 
Matković, & Tumbas, 2012). Најпознатији вики је свакако 
Википедија. 

Друштвене мреже и сајтови за размену мултимедијалног 
садржаја – Anderson-ова (2007) идеја о кориснички генерисаним 
садржајима на највеће прихватање је наишла код сајтова за размену 
мултимедијалног садржаја (Youtube, Flickr итд) односно друштвених 
мрежа (Facebook, Linkedin итд). О популарности наведених 
категорија веб страница сведоче њихове позиције на ранг-листи 
Alexa (Alexa, 2014). На другој позицији се налази Facebook, сa 1,23 
милијарду месечно активних, односно, 757 милиона дневно 
активних корисника (Facebook, 2014). Youtube је позициониран на 
трећем месту са више од 1 милијарде корисника који су активни на 
месечном нивоу и који погледају 6 милијарди сати видео материјала 
месечно и upload-ују 100 сати видео материјала сваког минута 
(YouTube, 2014). Доступан у 61 земљи на 61 језику (YouTube, 2014), 
Youtube се сматра другим највећим претраживачем на свету (Odden, 
2011), одмах иза Google-a (који се уједно налази на првом месту 
ранг-листе Alexa). Wikipedia се налази на шестом месту, нудећи 
преко 30 милиона чланака на више од 280 језика, креираних и 
одржаваних од стране више од 200 милиона регистрованих 
корисника (Wikipedia, 2014). Највећа друштвена мрежа која окупља 
професионалце је LindekIn, заузима десету позицију, са око 277 
милиона регистрованих чланова (LinkedIn, 2014). Дванаеста позиција 
припада Twitter-u који има преко 200 милиона месечно активних 
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корисника који дневно креирају више од 500 милиона tweet-ова 
(Twitter, 2013). 

 
2. СОЦИЈАЛНИ МЕДИЈИ И B2B 

 
У социјалне медије спадају сви они on-line медији који кроз 

кориснички генерисан текстуални и/или мултимедијални садржај 
подржавају социјалну интеракцију између чланова/корисника мреже 
у виду конверзације, партиципације (разних форми), дељења разних 
садржаја, bookmarking-а итд. (AG Communications Group, 2011; 
Smith, 2010; Brockdorff, 2010; Thornley, 2008). 

Реализујући у раду споменуте Веб 2.0 идеје, социјални медији 
имају велики утицај у идентификовању и/или дефинисању потреба и 
избора финалног са листе потенцијалних производа и/или 
добављача. Потврђујући Francis Bacon-ов став да је знање моћ 
(додуше у нешто измењеном облик: информација је моћ), социјални 
медији стављају потенцијалним B2B купцима на (бесплатно) 
располагање практично неограничен избор лако и једноставно 
доступних, (у извесној мери) независних информација о 
производима, услугама и добављачима, олакшавајући и убрзавајући 
им тиме процес истраживања и евалуације расположивих 
алтернатива (SocialWebBiz, 2011). Захваљујући искуствима трећих 
лица (других чланова социјалне мреже), потенцијални B2B купци 
могу да сазнају и науче практично све о неком производу или услузи 
без интеракције са продавцима – када до преговора дође, купци су 
већ добро информисани, што им у значајној мери повећава 
преговарачку моћ (SocialWebBiz, 2011). Индикативна је чињеница да 
су Facebook, Youtube, Wikipedia, LinkedIn итд. међу првих десет 
најпосећенијих веб локација на свету (Alexa, 2014), о чему је било 
речи у раду. 

Интересантно је навести резултате истраживања о односу 
B2B продаваца према социјалним медијима које је спровела 
компанија Penton Marketing Service (2011): према њима, тај однос се 
креће дуж континуума који се простире између „здравог 
скептицизма“ (Penton Marketing Services, 2011, стр. 7) са једне стране 
и етаблираног, mainstream статуса коришћења социјалних медија. 
Скептични B2B маркетари нису убеђени у доказаност ефеката 
социјаних медија и сматрају да ни они, ни њихови купци нису 
сасвим спремни за њихову примену, услед чега и даље стављају 
велики нагласак на традиционални праксу директног контакта 
продајног особља са потенцијалним купцем. У таквом приступу 
према њиховом ставу нема много места за социјалне медије. Важно 
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је напоменути да традиционални приступ продаје и социјални 
медији нису у међусобно искључивом односу, стога се 
традиционални методи, нарочито редовни позиви клијентима и 
електронска пошта, и даље упоредо користе са социјалним медијима, 
о чему говори слика 3. 
 

Слика 3.: Управљање продајним процесом традиционалним 
средствима 

7%

10%

14%

15%

23%

27%

50%

51%

Остало  

Поновно позивање потенцијалних клијената

Организовање друштвених активности са 
(потеницјалним) потрошачима - спортске 

активности, изласци 

Слање референци (потенцијалним) клијентима 

Планирање распореда редовног слања електронске 
поште са циљем да се остане у контакту

Заказивање редовних састанака ради одржавања 
контакта са (потенцијалним) клијентима

Слање информација о производу путем електронске 
поште 

Успостављање распореда редовних позива 
потенцијалним клијентима са циљем да се остане у 

контакту 

 
Извор: прилагођено према Penton Marketing Services, 2011, стр. 9 

 
 

На другој страни континуума, како Penton Marketing Service 
(2011) наводи, социјални медији имају статус mainstream-a, нарочито 
код компанија које се могу окарактерисати као водеће у својим 
браншама. Тако, InsideView (2010) тврди да је 65% Global Fortune 
компанија присутно на Twitter-у, 54% на Facebook-у, 50% на 
YouTube-у, постављајући у просеку 27 tweet-ova недељно, 10 видео 
записа месечно, 3,6 Facebook постова недељно и 7 постова на разне 
блогове месечно. Према истом извору, на глобалном нивоу 
посматрано, 79% компанија користи барем један социјални медиј, а 
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20% B2B компанија користи више социјалних медија; у САД је тај 
однос 86% према 28%, у Европи 88% према 15%, а у Азији 50% 
према 25%. Позивајући се на предвиђања Forester Research-a, 
InsideView (2010) наводи податак да се у 2014. години очекује чак 
3,1 милијарда долара издатака за социјалне медије. 

Наравно, већина компанија се налази између две крајње тачке 
споменутог континуума; реч је компанијама које се боре да убеде 
руководећи кадар да подрже активније коришћење друштвених 
медија. Ово је неопходно да би се учинио помак од “me too” 
приступа (присуства на друштвеним мрежама из разлога што то раде 
и остали) ка ефективним стратегијама (Kucera, 2012): чак око 60% 
испитаних предузећа ове категорије има разрађену стратегију 
коришћења социјалних медија или ће је применити у надолазећој 
години. Значајан број испитаника у овом истраживању, чак 82% њих 
сматра да је коришћење друштвених мрежа изузетно захтеван 
задатак, а истовремено више од пола испитаних предузећа верује да 
се практично свако конкурентско предузеће већ налази у виртуалном 
простору социјалних медија (Penton Marketing Services, 2011, стр. 6). 
Очекивања ових предузећа од B2B социјалних медија приказује 
слика 4, а најчешће разлоге због којих стратегија коришћења 
социјалних медија још није (довољно) развијена приказује слика 5. 
 
Слика 4.: Најважнији маркетинг циљеви који се могу остварити 

присуством на друштвеним мрежама  
 

7%

7%

10%

21%

24%

Повећање обима посла кроз мониторинг, мерење 
и  анализу маркетинг активности

Креирање и очување репутације бренда

Унапређење перформанси и  ефикасности 
маркетинг кампања употребом друштвених 

мрежа

Развијање препознатљивости 
компаније, производа и  услуга 

Генерисање тражње употребом друштвених 
мрежа 

 
Извор: прилагођено према Kucera, 2012, стр. 2 
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Слика 5. Разлози који спречавају компаније да развију 
стратегију присуства на друштвеним мрежама  

3%

13%

19%

26%

26%

35%

37%

Остало 

Проблем са сигурносним поставкама 

(безбедност података) 

Без идеје како започети процес 

Непостојање мерила ефикасности, питање 

корисности

Недостатак ресурса 

Небитно за врсту посла којом се 

организација бави 

Недостатак времена 

 
 Извор: прилагођено према Penton Marketing Services, 2011, стр. 7 
 
Са релативно мало ресурса свака компанија може да 

искористи социјалне медије као бесплатне или јефтине алате. Пулс 
социјалних медија је могуће осетити праћењем коментара везаних за 
име компаније, њене производе, услуге, репрезенте, али и 
конкуренте, партнере итд (слика 6). Према Woods (2010) поједине 
компаније, нпр. Cisco, имају значајан број запослених у чијем опису 
радног места стоји праћење друштвених мрежа и комуникација са 
потрошачима у реалном времену.  
 

Слика 6. У којој је мери организација упозната са 
информацијама које генеришу други корисници на Интернету  

7%

31%

31%

32%

Упозната у потпуности 

Упозната

Врло  мало упозната 

Без таквих информација 

 
Извор: прилагођено према Penton Marketing Services, 2011, стр. 8 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Katona и Sarvary (2014, стр. 145) закључују да је „највећи 
изазов виђење појединих компанија да су друштвени медији 
симпатична промотивна активност, док они у основи могу да буду 
стратешка маркетинг активност.“ Ефективна примена Веб 2.0 
платформи крије се у разумевању предности које доноси овај вид 
повезивања са циљним тржиштем, као и креативно мобилисање ових 
предности у циљу привлачења и задржавања купаца.  

Одличан пример да је концепт друштених медија могуће 
употребити много комплексније је шведски произвођач кугличних 
лежајева SKF. Фебруара 2013. године ова компанија је покренула 
SKF Maintenance Network (у основи, реч је Веб 2.0 платформи), који 
омогућава професионалцима који раде на одржавању да се повежу 
на глобалном нивоу, размене идеје, поставе специфичне проблеме с 
којима се сусрећу или пронађу потенцијална решења. Колоквијално, 
SKF је покренуо „Facebook за механичаре“. Користи од овакве 
платформе су небројене, а са маркетинг аспекта посебно се може 
истаћи изградња имиџа код купаца и потенцијалних купаца, 
постпродајни сервис, али и прикупљање података о корисницима и 
производима током животног циклуса.   

Jarvinen et al. (2012) дају преглед употребе различитих Веб 2.0 
платформи и повезују их са маркетинг циљевима које је могуће 
остварити њиховом употребом (слика 7). 

 
Слика 7.: Веб 2.0 платформе и маркетинг-циљеви 

 
Веб 2.0 платформе Примери маркетинг циљева  
Блог изградња препознатљивости, показивање 

референци, иницијални контакт   
Facebook брендинг, анимирање купаца и одржавање 

пажње 
Flickr  брендинг, анимирање купаца и одржавање 

пажње 
Форум  crowdsourcing, анимирање купаца и одржавање 

пажње  
Twitter  постпродајне услуге, PR, генерисање продаје  
You Tube  изградња препознатљивости, брендинг  
Webinar  постпродајне услуге, показивање референци, 

иницијални контакт   
Извор: прилагођено према Jarvinen et al. (2012, стр. 105) 
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Из прегледа се експлицитно може закључити да се Веб 2.0 
платформе могу активно употребити на различитим тачкама 
контакта са циљним тржиштем, као и у различитим фазама односа са 
купцима.  

Компаније у Р. Србији, у условима ограничених ресурса и 
оштре конкурентске борбе морају пратити светске трендове, не 
пропуштајући прилике да се наметну потенцијалним партнерима. 
Веб 2.0 платформе пружају широк спектар могућности да се креира 
и одржи конкурентска предност генерисањем и испоручивањем 
супериорне вредности потрошачима.  
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