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Z nami do 
prepoznavnosti ...

ZUNANJE OGLAŠEVANJE 
V OBČINI GROSUPLJE

obešanke na javnih drogovih - 
čezcestni transparenti - 

plakatni panoji in reklamni stebri - 

CENIK



2ZUNANJE OGLAŠEVANJE V OBČINI GROSUPLJE (Primer izgleda na lokacijah)

Nudimo možnost zakupa zunanjega oglaševanja v občini Grosuplje. Smo edini ponudnik, ki 
imamo v najemu oglasna mesta oz. oglasne objekte v občini Grosuplje.
Svojo ponudbo in podjetje lahko predstavite na obešankah na drogovih javne razsvetljave, na 
oglasnih stebrih in panojih ter na čezcestnih transparentih. 

Naše podjetje vam:

- svetuje in oblikuje vaš oglas, da boste dosegli čim večji učinek pri oglaševanju,

- opravi montažo vseh vrst oglasnih objektov in

- hitro in ugodno natisne vse vrste materialov, ki jih potrebujete za oglaševanje.



3OBEŠANKE NA REKLAMNIH DROGOVIH

Obešanke

Nudimo 100 oglasnih mest na drogovih javne razsvetljave ob najbolj prometnih cestah v občini 

Grosuplje. Obešanka je dvostranski oglasni pano, širine 80 cm in višine 120 cm, ki je pritrjen na 

drog javne razsvetljave. Oglasna mesta nudimo na Adamičevi, Ljubljanski, Kadunčevi, Župančičevi, 

Partizanski, Taborski cesti in na Cesti na Krko, Ob Grosupeljščici in pri Kongu – Perovo.

Čas najema

• tedensko (7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni)

• dolgoročno, 6 in več mesecev

Zakaj oglaševati na obešankah ?

- obešanke so vidne podnevi in ponoči,

- uporabite jih lahko za usmerjanje potencialnih strank v svoje podjetje,

- dosegli boste prepoznavnost vašega podjetja in informirali stranke o svoji ponudbi,

- lokacije, ki vam jih lahko ponudimo, se nahajajo ob najbolj prometnih cestah mesta Grosuplje.

Velikost in tisk

• dvostranska oglasna površina 80x120cm

• barvni obojestranski tisk na ceradno platno

ZAKUP DO
12 mesecev

NAD 
12 mesecev

1 do 3 kom 90 € 70 €
4 do 7 kom 80 € 55 €
nad 8 kom 50 € 40 €

TISK IN MONTAŽA
prva obešanka 120 € 
vsaka nadaljnja 50 € 

SAMO MONTAŽA
prva obešanka 100 € 
vsaka nadaljnja 50 € 



4ČEZCESTNI TRANSPARENTI

Čezcestni transparenti

Nudimo 4 oglasna mesta na drogovih čezcestnih transparentov ob najbolj prometnih cestah 

v občini Grosuplje. Čezcestni transparent je dvostranski oglasno ceradno platno, dolžine 800 

cm in višine 100 cm (8m2), ki je pritrjen nad voziščem. Nudimo izjemno opazna oglasna 

mesta na Adamičevi in Ljubljanski cesti.

Zakaj oglaševati na čezcestnih transparentih ?

- njihova pozicija je direktno nad voziščem ceste iz zato imajo izjemno vidnost,

- nudimo oglasna mesta na ekskuzivnih lokacijah mesta Grosuplje 

- uporabite jih lahko za usmerjanje potencialnih strank v svoje podjetje,

- dosegli boste prepoznavnost vašega podjetja in informirali stranke o svoji ponudbi,

- lokacije, ki vam jih lahko ponudimo, se nahajajo ob najbolj prometnih cestah mesta   

   Grosuplje.

Velikost in tisk

• dvostranska oglasna površina 800x100cm, 16m2

• enostranska oglasna površina 800x100cm (nadvozi), 8m2

• enostranski ali dvostranski barvni tisk na ceradno platno

Čas najema

• tedensko (7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni)

• dolgoročno, 6 in več mesecev



5CENIK ČEZCESTNIH TRANSPARENTOV

ZAKUP DO
1 meseca

NAD 
1 mesecem

1 kom 10 €/dan 7 €/dan
2 kom 9 €/dan 6 €/dan
3 kom 8 €/dan 5 €/dan

TISK IN MONTAŽA
PRVI TRANSPARENT 230 € 

vsak nadaljnji* 150 € 
SAMO MONTAŽA 100 €

*MONTAŽA NA ISTI DAN



6PLAKATNI PANOJI IN REKLAMNI STEBRI

Supreme plakatni panoji in stebri

Nudimo 26 oglasnih mest na območju celotne občine Grosuplje ob najbolj prometnih 

cestah. Pano je je dvostranska oglasna površina, širine 140 cm in višine 200 cm. Oglasna 

mesta nudimo v samem mestu Grosuplje, v Zgornji Slivnici, Šmarje Sapu, Selih pri Šmarju, 

Mali Stari vasi, Polici, na Velikem Mlačevem, na Veliki Ilovi Gori, Žali, na Brezjah pri Gro-

supljem in v Spodnji Slivnici.

Zakaj oglaševati na supreme plaktnih panojih in stebrih?

- izjemne lokacije na katerih lahko oglašujete vam bodo zagotovo prinesle povečanje    

 vašega posla,

- to oglasno mesto doseže tako voznike, kolesarje in pešce,

- dosegli boste prepoznavnost vašega podjetja in informirali stranke o svoji ponudbi,

- lokacije, ki vam jih lahko ponudimo, se nahajajo ob najbolj prometnih cestah občine 

 Grosuplje.

Velikost in tisk

• enostranska ali dvostranska oglasna površina 140x200cm

• barvni tisk na blueback papir, možne so tudi manjše dimenzije tiska ( A in B formate)

Čas najema

• tedensko (7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni)

• dolgoročno, 6 in več mesecev
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ZAKUP/

št. plakatov

FORMAT cena na 
dan/
kom:

do 14 
dni/kom

1 mese-
ca/kom

3 
mesece/

kom/
mesečno

dolgoroč-
no/kom/
mesečno

10-26 površin DO B2 2,0 € 12,0 € 15,0 € 12,0 € 9,00 €
5-10 površin B1 70 x 100cm 5,0 € 20,0 € 25,0 € 20,0 € 15,00 €
11-26 površin B1 70 x 100cm 4,0 € 15,0 € 18,0 € 15,0 € 10,00 €
3-10 površin Suprime 

140 x200cm 
8,0 € 55,0 € 70,0 € 55,0 € 45,00 €

11-26 površin Suprime 
140 x200cm 

5,0 € 35,0 € 45,0 € 35,0 € 30,00 €

TISK 
PLAKATOV

1-10 (cena po 
kom)

nad 10 (cena 
po kom)

MONTAŽA: 1-10 
(cena po kom)

nad 10 
(cena po kom

A3 1,5 € 1,0 € A3 4,0 € 3,0 €
A2 2,0 € 1,5 € A2 4,0 € 3,0 €

A1, B2 2,2 € 1,8 € A1, B2 4,5 € 3,5 €
B1 3,0 € 2,5 € B1 5,0 € 4,0 €

140 x200cm 10,0 € 8,0 € 140 x200cm 17,0 € 14,0 €

CENIK ZA PLAKATNE PANOJE IN REKLAMNE STEBRE

Za rezervacijo in več informacij pokličite na: 070 899 899.

Prilagamo še cene za tisk in montažo plakatov:

Vse cene v ceniku so brez DDV.



  

  

  

 

Matična številka: 3396185 ID za DDV: SI32226314 

Transakcijski račun: SI56 6100 0000 9607 906 odprt pri DH 

                          Tel:  070 899 899, GSM:  070 733 733 
  

  

MAGMA MEDIA d.o.o.   

Medijska agencija   

G ubčeva cesta 35a, 8210 Trebnje   

  

 

 

 

tel:070833833

