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Promocijsko aktivacijsko kodo za
izdajo
časnika
Dnevnik na mobilnih napravah si zagotovite še danes!
Spletno mesto www.dnevnik.si sodi med najbolj obiskane slovenske informativne spletne portale.
Svojim uporabnikom dnevno postreže s svežimi in ažurnimi novicami iz sveta politike, gospodarstva, športa,
kulture, zabave in prostega časa.

Podatki:
RAZLIČNI OBISKOVALCI (Unique Visitors) na mesec
Pokličite na 080 2007 ali obiščite
• 263.131 različnih uporabnikov
(vir: SOZpromokoda.dnevnik.si
- merjenje MOSS 1. – 31. januar 2012)
PRIKAZI STRANI (Impressions) mesečno
• Več kot 7.121.910 prikazov strani
(vir: SOZ - merjenje MOSS 1. – 31. januar 2012)

Zakaj oglaševati na www.dnevnik.si
Ker nas obišče preko 484.000 ljudi
(google analytics)
56 % uporabnikov je zaposlenih
46 % jih na mesec zasluži več kot 700 €
Ker prihajajo obiskovalci iz vse Slovenije!

1. KLASIČNI OGLASI VSTOPNA STRAN
možen je le zakup na oglede
Oglasna
pozicija

Velikost
oglasa

Cena na 1.000
ogledov
(EUR brez DDV)

A

oglasna kocka 300x300
(kot prikazano na
fotografiji)

12

B

oglasna kocka 300x250

12

C

oglasna kocka 3:1
300x100

7

2. KLASIČNI OGLASI NESEGMENTIRANO OGLAŠEVANJE PO CELOTNEM PORTALU
velja izključno za podstrani
pri terminskem zakupu zagotavljamo: najmanj 120.000 prikazov tedensko,
najmanj 400.000 prikazov mesečno
Oglasna
pozicija

Velikost oglasa /
pozicija

Cena na 1.000
ogledov
(EUR brez DDV)

Cena na teden
(EUR brez DDV)

Cena na mesec
(EUR brez DDV)

A*

oglasna kocka 300x300,
300x250

10

1.200

3.600

B

oglasna kocka 300x100
notranja naslovnica

6

720

2.160

C**

super oglasna pasica
728x90
med članki

9

1.080

3.240

D

Super nebotičnik
300x600 med članki

13

1.500

4.500

D***

nebotičnik 160x600
med članki

8

960

2.880

3. SEGMENTIRANO OGLAŠEVANJE – OGLAŠEVANJE V DOLOČENEM
TEMATSKEM SKLOPU ( samo poslovni dnevnik, samo novice,…)
možen je le zakup na oglede!! + 20% doplačilo na ZGORNJE CENE

Spremljajte nas tudi, na samostojnih portalih:
NOVO! http://www.dnevnik.si/igre/; http://mojezdravje.dnevnik.si/;
http://knjiga.dnevnik.si/; http://dnk.dnevnik.si/; http://eko.dnevnik.si/; http://mojdom.dnevnik.si/sl/Domov;
http://razvedrilo.dnevnik.si/sl/Domov; http://zlatanit.dnevnik.si/; http://gazela.dnevnik.si/
             

DNEVNIK.SI USTVARJA PRIHODNOST … SKUPAJ USTVARJAMO ČAS !!
Navodila za pripravo bannerjev http://www.iprom.si/navodila.html?page=navodila

4. NAPREDNI OGLASI
Storitev

Cena na 1.000 ogledov
(CNTO) (EUR brez DDV)

Mali lebdeči oglas
(floater) do 250x250

40,00

Veliki lebdeči oglas
(floater) do 500x500

50,00

celostranski oglas

100,00

Zavihek 500x500

30,00

Raztegljiv (videoroll)

+ 35 %

Oglasni prevzem

+10%

- OZADJE
Storitev

Obseg

Trajanje
objave

Cena v EUR
(brez DDV)

ZAMENJAVA
OZADJA

VSTOPNA

1 dan

900,00

ZAMENJAVA
OZADJA

PODSTRANI

1 dan

600,00

ZAMENJAVA
OZADJA

VSTOPNA +
PODSTRANI

1 dan

1.200,00

- BANDEROLA
Oglasna pozicija

Cena na 1.000 ogledov (EUR brez DDV)

Banderola

25

5. PR-ČLANKI NA WWW.DNEVNIK.SI
PR-članki vam bodo omogočili, da boste uspešnejši pri
komuniciranju s svojimi javnostmi. Lahko boste komunicirali
stalno, in to s številnimi različnimi skupinami z jasno
določenimi cilji ter strategijami za doseganje teh ciljev.
Oglaševalec lahko zdaj, tako kot v tisku, zakupi prostor med
preostalimi članki in piše o svoji dejavnosti. Od preostalih
člankov se ločijo po barvi okvirja in po napisu, da gre za
oglasno sporočilo.
Priporočljiva dolžina PR članka je 2.500 znakov

Storitev

Dimenzija/ obseg

Trajanje
objave

Cena v EUR
(brez DDV)

PR članek

2500 znakov + slikovni
material

7 dni

800,00

PR članek

2500 znakov + slikovni
material

14 dni

1.100,00

*material se obvezno pošlje: v wordu (max 2.500
znakov) + slike v jpg (obvezno ena slika LEŽEČA)

6. VIDEOOGLAŠEVANJE – VIDEO OGLAS NA WWW.DNEVNIK.SI TAKO KOT
TV OGLAS ( AVI, MPEG….) NA VIDEO.DNEVNIK.SI
( primer: http://video.iprom.si/video-unistream-1.html )
Pod domeno video.dnevnik.si deluje Dnevnikova spletna televizija. Medij omogoča širitev ponudbe oglasnih
storitev s t. i. videooglaševanjem. Oglase, s katerimi ste doslej prepričevali le gledalce televizijskih programov,
lahko sedaj na našem mediju dosežejo tudi vse številnejše obiskovalce svetovnega spleta.
Uporabniku se najprej zavrti video oglas nato pa si ogleda video reportažo.
Cenik UNISTREAM VIDEO OGLASA (ZNOTRAJ VIDEA - pred video vsebino)
Storitev
Video oglas

Cena na 1.000 ogledov (CNTO) (EUR brez DDV)
do 25 sek

Spremljajte nas tudi, na samostojnih portalih:
NOVO! http://www.dnevnik.si/igre/
http://mojezdravje.dnevnik.si/
http://knjiga.dnevnik.si/
http://dnk.dnevnik.si/; http://eko.dnevnik.si/
http://mojdom.dnevnik.si/sl/Domov
http://razvedrilo.dnevnik.si/sl/Domov
http://zlatanit.dnevnik.si/
http://gazela.dnevnik.si/
             

DNEVNIK.SI USTVARJA PRIHODNOST … SKUPAJ USTVARJAMO ČAS !!
Navodila za pripravo bannerjev http://www.iprom.si/navodila.html?page=navodila
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7. OGLASNO MESTO V E-OBVESTILIH - JUTRO Z DNEVNIKOM
Jutro z Dnevnikom je elektronska publikacija, ki jo
naročniki vsako jutro prejmejo po elektronski pošti.
Naročnikom omogoča pregled ključnih tem in dogodkov,
objavljenih v tiskani in spletni izdaji Dnevnika.

Storitev

Dimenzija

Trajanje objave

Cena v EUR
(EUR brez DDV)

e-novice
oglasna pasica

250x250

1 teden

200

e-novice
oglasna pasica

250x250

3 tedni + 1 teden
gratis

600

e-novice
oglasna pasica

250x250

6 tednov + 1 teden
gratis

1.200

8. ANKETA - se izvaja na VSTOPNI strani. (nikakor ne sme biti razvidno, kdo je naročnik ankete!).
Anketa vam bo omogočila, da boste uspešnejši pri komuniciranju z javnostmi. S pomočjo kviza se na
enostaven način pridobi pomembno informacijo, ki vas zanima za vaše podjetje. Je torej najcenejša oblika
kratke ankete, ki lahko na zabaven in nevsiljiv način pripelje do večje učinkovitosti.

Storitev

Dimenzija/ obseg

Trajanje objave

Cena v EUR
(EUR brez DDV)

Anketa

Kratko vprašanje

7 dni

2.000,00

Za vse možne ostale načine in možnosti oglaševanja ter
ostale kreativne rešitve smo vam z veseljem na voljo.
V upanju na prijetno ter uspešno sodelovanje, vas lepo
pozdravljamo.

Domen Rant
pomočnik direktorice
Oglasnega trženja

Nives Roš
direktorica
Oglasnega trženja
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
www.dnevnik.si

