Oglaševanje na zelenisvet.com
Oglaševanje z bannerji
Nudimo oglaševanje z bannerji na osnovi terminskega zakupa na vstopni strani, podstraneh in
člankih. Ogled pozicij bannerjev je na drugi strani dokumenta.
1. TOP pozicija, zgornji banner (728x90 px) - na vrhu strani, vstopna stran in podstrani
Zakup 7 dni:		
120 eur
Zakup 14 dni:
200 eur
Zakup 21 dni:
280 eur
Zakup 30 dni:
350 eur
2. Srednji kvadrat (300x250 px) - desni stolpec, vstopna stran in podstrani
Zakup 7 dni:		
90 eur
Zakup 14 dni:
160 eur
Zakup 21 dni:
240 eur
Zakup 30 dni:
280 eur
3. Letni “Partner” banner (290x70 px) - desni stolpec, vstopna stran in podstrani
Letni zakup:		
960 eur (*uporabimo vaš logotip s povezavo po želji, oblikovanje brezplačno)
Tehnične zahteve:
Format: jpeg, gif ali png. Velikost: do 60kb
* Oglas lahko pripravimo tudi mi, cena za oblikovanje posameznega bannerja je 35 eur. Oglas vam pripravi
profesionalni oblikovalec z več kot 10 letnimi izkušnjami.

Opombe in popusti:
** Na vstopni strani in podstraneh so možne 3 rotacije oglasov (vaš oglas se lahko v izbranem terminu naključno
izmenjuje še največ z dvema drugima oglasoma).
** Paketno oglaševanje - v primeru zakupa vsaj dveh lokacij bannerjev v istem terminu priznamo 20% popust.
** Priznamo tudi posebni 5% popust pri več kot treh najemih oglasne pozicije in 10% popust pri več kot pet
najemih v tekočem letu. Popusti ne veljajo za “Partner” banner.

Za dodatne informacije kontaktirajte:
Davor Špehar: 040 669 449
Igor Donkov: 031 424 337 (oblikovanje in tehnična izvedba)
Prek e-pošte: info@zelenisvet.com

Top pozicija

Srednji kvadrat

Letni “Partner” banner

Letni zakup “partner” bannerja je odlična priložnost za povečanje prepoznavnosti
podjetja ali znamke, saj oglašujete neposredno vaši ciljni skupini. Tukaj izpostavimo
logotip podjetja oz. znamko, ki jo želite oglaševati.
V letu 2015 beležimo 283,732 obiskov na strani in skupaj kar 1.016,498 prikazov strani. To je
število prikazov, kot tudi število potencialnih klikov na vašo povezavo.
To je rezultat, ki se mu tiskani medij ne more niti približati, ne po številu prikazov ne po vašem
strošku na učinek. Izbira letnega “partner” bannerja je pametna izbira.
Za podrobnejše poročilo o (tekočih) obiskih in statistiki nas prosimo kontaktirajte.

Dodatne informacije:
Davor Špehar: 040 669 449
Igor Donkov: 031 424 337 (oblikovanje in tehnična izvedba)
Prek e-pošte: info@zelenisvet.com

