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OGLAŠEVANJE
NA SPLETNIH BANNERJIH:

Banner 300x250px in 728x90px

728 x 90px
1 in
20.000Pasica
prikazov
50.000 prikazov

4

Opcijaprikazov
prikazov:
200.000

500.000 prikazov

1.000.000 prikazov

20.000 prikazov 200 EUR
50.000 prikazov 700 EUR
200.000 prikazov 1500 EUR
10000 prikazov 2500 EUR
100 EUR
Pasica 300x250px in 728x90px

100 klikov
300 klikov
Pasica 600 x 250px
2
100 klikov
20.000 prikazov
1 EUR / klik
0,80 EUR / klik
3000 prikazov

Banner 300x600px

3000 prikazov
150 EUR

1,50 EUR / klik

1000 klikov

2000 klikov

0,70 EUR / klik

0,60 EUR / klik

0,50 EUR / klik
Cene ne vključujejo DDV!
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Pasica 300x250px
3
20.000 prikazov
50.000 prikazov

100 klikov

500 klikov

200.000 prikazov

500.000 prikazov

1.000.000 prikazov

300 EUR

1050 EUR

2250 EUR

3750 EUR

300 klikov

500 klikov

1000 klikov

2000 klikov

1,20 EUR / klik

1 EUR / klik

0,80 EUR / klik

0,70 EUR / klik
Cene ne vključujejo DDV!

* Izdelava in priprava bannerja = 50 EUR + DDV
Opomba: Pri izbiri opcije klikov, si pridržujemo delno pravico spremembe vsebine oglasa ali naslova, z namenom boljše efektivnosti
kampanije oz. povečanja števila klikov na oglas.



OGLAŠEVANJE
S POP-UP OGLASI:



Tržne raziskave kažejo, da pop up oglas v povprečju 35% obiskovalcev strani
spremeni v interesente. Strani, na katerih se uporabljajo kontaktni pop up
obrazci (v katerem naprošamo za email obiskovalca), imajo kar 1375% več
možnosti pridobiti sledilce.
Banner 300x600 px

Pasica 300x250px
3
20.000 prikazov
50.000 prikazov
300 EUR

600 EUR

Pasica 300x250px
100 klikov
300 klikov3
2 EUR / klik

1,50 EUR / klik

200.000 prikazov

500.000 prikazov

1.000.000 prikazov

2000 EUR

4500 EUR

7500 EUR

500 klikov

1000 klikov

2000 klikov

1,20 EUR / klik

1 EUR / klik

0,80 EUR / klik

3000 prikazov

15000 prikazov

50000 prikazov

100000 prikazov

3000 prikazov

15000 prikazov

50000 prikazov

100000 prikazov

Cene ne vključujejo DDV!

Opomba: Pri izbiri opcije klikov, si pridržujemo delno pravico spremembe vsebine oglasa ali naslova, z namenom boljše efektivnosti
kampanije oz. povečanja števila klikov na oglas.

POP-UP OGLASI
S kontaktnim obrazcem:



POP UP OGLASI + KONTAKTNI OBRAZEC

Pasica 300x250px
3
20.000 prikazov
50.000 prikazov
300 EUR

600 EUR

200.000 prikazov

500.000 prikazov

1.000.000 prikazov

2000 EUR

4500 EUR

7500 EUR
Cene ne vključujejo DDV!

Opcija po pridobljenem kontaktu (mail ali telefon):
➝ nagradne igre : 2€/kontakt
➝ enostavni prodajni izdelki in storitve: 10€/kontakt
➝ polzahtevni prodajni izdelki in storitve: 20€/kontakt
➝ zahtevni prodajni izdelki in storitve: 30€/kontakt

➝ izdelava in priprava bannerja in obrazca: 50€

Opomba: Pri izbiri opcije po pridobljenem kontaktu, si pridržujemo delno pravico spremembe vsebine oglasa ali naslova, z namenom boljše
efektivnosti oz povečanja uspešnosti kampanje prejemanja novih kontaktov. Pridržujemo si tudi pravico, da zavrnemo opcijo. kampanje po
pridobljenem kontaktu.

PR
članek



Strankam velikokrat priporočamo da objavijo na naši strani PR članek z namenom, da številnim našim bralcem učinkovito
predstavimo vaše podjetje, storitev ali produkt.Podajamo možnost efektivnih člankov z garantiranimi branji, povpraševanji,
ali pa samo objavo članka z možnostjo kontakt forme ali brez.

Ponudba PR člankov:


Priprava in zasnova PR članka



50€



Objava članka na spletni strani (možnost linka)



200€



Implementiranje kontakt forme v PR članku



50€



Izpostavitev PR članka, 100 branj



100€



Paket garantiranih povpraševanj s PR člankom,
minimalno 10 povpraševanj (oz po dogovoru)



490€



Cene ne vključujejo DDV!

Kako zagotovimo branja ali povpraševanja PR članka?
Po objavi vsebino izpostavimo na naši spletni strani, ki mesečno dosega preko 700.000 uporabnikov, naredimo push notiﬁcation obvestila na spletnih
brskalnikih, po potrebi pošljemo mailing listo, ter članek ustrezno izpostavljamo na večih naših socialnih omrežjih toliko časa, da skupno zagotovimo
zagotavljamo članku želeno število branj ali povpraševanj.
Opomba:
Pri izbiri izpostavitve članka z namenom števila branj ali paketu garantiranih povpraševanj, si pridržujemo delno pravico spremembe vsebine ali naslova,
z namenom boljše efektivnosti oz povečanja števila branj.
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