Cenik
oglaševanja
na eetaq.si
Pasice se prikazujejo na štirih
pregledno razporejenih pozicijah.

I. Standardno oglaševanje
Oglasne pasice
CNK

1 DAN

(1000 ogledov)

(cel portal)

8€

120 €

Medium Rectangle

12 €

180 €

160 x 600

Wide Skyscraper

10 €

150 €

180 x 150

Rectangle

4€

60 €

Pozicija

Dimenzije

IAB standard

A

728 x 90

Leaderboard

B

300 x 250

C
D

Oblikovanje pasice ali ozadja (jpg, png, gif)

50 €

II. Napredno oglaševanje
Ozadje spletnega mesta je možno
spremeniti po željah naročnika.
Ozadje je lahko fiksirano ali
premično, povezava je možna na
celotnem ozadju.
Lebdeči oglasi se prikazujejo
neodvisno od oblikovne zasnove
strani.

Zamenjava ozadja

CNK

1 DAN

Sponzorirano ozadje na celem portalu

30 €

450 €

Lebdeči oglasi

CNK

1 DAN

Mali lebdeči oglas do 250x250 točk

45 €

675 €

Veliki lebdeči oglas do 500x500 točk

60 €

900 €

III. Integrirano oglaševanje
1. Ekskluzivni

mailing (Newsletter)

Pošiljanje ekskluzivnega mailinga na 1000 prejemnikov
Oblikovanje e-sporočila (HTML)
2. Sponzorstvo

(http://www.eetaq.si/oglasi)
e-pošta: oglasi@eetaq.si
Vodja oglasnega trženja
Tomaž Ivančič
telefon: 02 461 30 18
GSM: 041 203 493
tomaz.ivancic@peta-dimenzija.si

1.200 €

besedila

Objava oglasnega sporočila v trajanju enega meseca
(objava na naslovnici, na področju in kategoriji)

Oglasno trženje

200 €

mailinga za rojstni dan

Oglas ob rojstnodnevnem voščilu, trajanje eno leto
3. PR

50 €

4. Nagradne

igre

Organizacija in objava nagradne igre v trajanju enega
meseca (priprava obrazca, navodil, pogojev, žrebanja, ...)
5. Oglasni

200 €

600 €

prevzem

Ekskluzivno oglaševanje na celem portalu (zamenjava
ozadja + pozicija B + pozicija D + …) - na dan.

od 690 €

IV. Oglaševalski paketi

Pojasnila

1. Paket

• CNK je sistem oglaševanja po

– akcija

Pasica B – 300 x 250 px – 40.000 prikazov

480 €

Oblikovanje pasice (jpg, png, gif)

50 €

Objava oglasnega sporočila v trajanju enega meseca

200 €

Redna cena: Popust: Cena paketa:

730 €
2. Paket

30 %

511 €

550 €

Oblikovanje pasice (jpg, png, gif)

50 €

Pošiljanje ekskluzivnega mailinga na 10.000 naslovov

500 €

Oblikovanje e-sporočila (HTML)

200 €

Objava oglasnega sporočila v trajanju enega meseca

200 €

Redna cena: Popust: Cena paketa:

1.500 €

35 %

975 €

naročila je 60 € neto.
• Cene v ceniku ne
vsebujejo 20 % DDV.

• Rok plačila oglasa je
8 dni po izdaji računa.
• Cenik je veljaven od
1. maja 2012.
• Po dogovoru so možni tudi
količinski popusti.
• Po dogovoru je možno tudi

– blagovna znamka

oglaševanje z drugimi oblikami

Pasica B – 300 x 250 px – 100.000 prikazov

1.200 €

Pasica D – 180 x 150 px – 100.000 prikazov

400 €

Oblikovanje 2 pasic (jpg, png, gif)

100 €

Sponzorirano ozadje na celem portalu – 2 dneva

900 €

Nagradna igra v trajanju enega meseca

600 €

Redna cena: Popust: Cena paketa:

3.200 €
4. Paket

• Najmanjša vrednost

• Agencijski popust znaša 20%.

– velika akcija

Pasica C – 160 x 600 px – 55.000 prikazov

3. Paket

načelu Cena na tisoč ogledov.

40 %

1.920 €

– velika blagovna znamka

odvisne od pozicije, velikosti in
zahtevnosti izvedbe. Pokličite za
več informacij.
• Standardne pasice, ki jih zagotovi
naročnik, so lahko izdelane v
formatih gif, png, jpg ali swf
(flash).
• Gradiva za oglaševanje se

Pasica A – 728 x 90 px – 100.000 prikazov

800 €

Pasica B – 300 x 250 px – 100.000 prikazov

1.200 €

Pasica D – 180 x 150 px – 100.000 prikazov

400 €

Oblikovanje 3 pasic (jpg, png, gif)

150 €

Sponzorirano ozadje na celem portalu – 4 dnevi

1.800 €

Oglas ob rojstnodnevnem voščilu, trajanje eno leto

1.200 €

Pošiljanje ekskluzivnega mailinga na 10.000 naslovov

500 €

Oblikovanje e-sporočila (HTML)

200 €

Objava oglasnega sporočila v trajanju enega meseca

200 €

Redna cena: Popust: Cena paketa:

6.450 €

oglasov. Cene teh formatov so

50 %

3.225 €

5. Paket po meri
Ponudimo lahko tudi drugačne kombinacije in oblike oglaševanja.
Potrebujete nasvet?
Sporočite nam vaše cilje, želje, terminske plane in predvideno višino
oglaševalskega proračuna. Pripravili vam bomo paket po meri.

pripravijo po dogovoru z
uredništvom eetaq.si glede na
naravo posamezne naročene
objave. Uredništvo poda okvirna
navodila glede dolžine besedil,
števila fotografij, ilustracij ali
logotipov.
• Rok za oddajo pripravljene
standardne pasice je 3 delovne
dni pred objavo.
• Rok za oddajo ostalih gradiv je
5 delovnih dni pred objavo.
• Vse ostale pogoje urejajo
Splošni pogoji oglaševanja.

